
TRIBUNAL PLENO

Reunir-se-á mediante convocação do Presidente 

do Tribunal

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

ÓRGÃO ESPECIAL

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 4ª - Quinta-feira do mês - 14:00

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Márcio Vidal

Des. Rui Ramos Ribeiro

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Marcos Machado

Des. João Ferreira Filho

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Luiz Ferreira da Silva

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Dirceu dos Santos

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip

Des. Luiz Carlos da Costa

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Rui Ramos Ribeiro

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Marilsen Andrade Addário

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Dirceu dos Santos - Presidente.

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des.Luiz Carlos da Costa - Presidente.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro

Des. Mario Roberto Kono de Oliveira

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Pedro Sakamoto

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Rondon Bassil Dower Filho

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008109-04.2017.8.11.0003

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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão - Cancelamento de Audiência Processo n. 

1008109-04.2017.8.11.0003 AUDIÊNCIA CANCELADA: Tipo: Instrução e 

Julgamento Sala: Sala 1º Vara Cível Data: 05/05/2020 Hora: 14:00 

Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 determinadas pelo Tribunal de Justiça do Estado na 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18/03/2020 e prorrogadas pela 

Portaria-Conjunta nº 305, de 28/04/2020, bem como, as Resoluções nº 313 

de 19/03/2020 e 314 de 20/04/2020 do CNJ, certifico a impossibilidade de 

realização da audiência aprazada nos autos, remetendo o mesmo à 

conclusão, para redesignação de nova data. Rondonópolis, 29 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013732-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA AMARAL OLIVEIRA (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:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão - Cancelamento de Audiência Processo n. 

1013732-15.2018.8.11.0003 AUDIÊNCIA CANCELADA: Tipo: Instrução e 

Julgamento Sala: Sala 1º Vara Cível Data: 05/05/2020 Hora: 15:00 

Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 determinadas pelo Tribunal de Justiça do Estado na 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18/03/2020 e prorrogadas pela 

Portaria-Conjunta nº 305, de 28/04/2020, bem como, as Resoluções nº 313 

de 19/03/2020 e 314 de 20/04/2020 do CNJ, certifico a impossibilidade de 

realização da audiência aprazada nos autos, remetendo o mesmo à 

conclusão, para redesignação de nova data. Rondonópolis, 29 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001381-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE RIBEIRO MANGABEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão - Cancelamento de Audiência Processo n. 

1001381-73.2019.8.11.0003 AUDIÊNCIA CANCELADA: Tipo: Instrução e 

Julgamento Sala: Sala 1º Vara Cível Data: 05/05/2020 Hora: 15:30 

Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 determinadas pelo Tribunal de Justiça do Estado na 

Portaria-Conjunta nº 249 de 18/03/2020 e prorrogadas pela 

Portaria-Conjunta nº 305, de 28/04/2020, bem como, as Resoluções nº 313 

de 19/03/2020 e 314 de 20/04/2020 do CNJ, certifico a impossibilidade de 

realização da audiência aprazada nos autos, remetendo o mesmo à 

conclusão, para redesignação de nova data. Rondonópolis, 29 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001308-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão - Cancelamento de Audiência Processo n. 

1001308-67.2020.8.11.0003 AUDIÊNCIA CANCELADA: Tipo: Conciliação 

Sala: CEJUSC Data: 06/05/2020 Hora: 10:00 Considerando as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 determinadas pelo 

Tribunal de Justiça do Estado na Portaria-Conjunta nº 249 de 18/03/2020 e 

prorrogadas pela Portaria-Conjunta nº 305, de 28/04/2020, bem como, as 

Resoluções nº 313 de 19/03/2020 e 314 de 20/04/2020 do CNJ, certifico a 

impossibilidade de realização da audiência aprazada nos autos, remetendo 

o mesmo à conclusão, para redesignação de nova data. Rondonópolis, 29 

de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001984-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDENAUER ZAMBONINI FARIAS (REQUERIDO)

 

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

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015147-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DE JESUS CAMPOS (AUTOR(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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão - Cancelamento de Audiência Processo n. 

1015147-96.2019.8.11.0003 AUDIÊNCIA CANCELADA: Tipo: Conciliação 

Sala: CEJUSC Data: 06/05/2020 Hora: 10:30 Considerando as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 determinadas pelo 

Tribunal de Justiça do Estado na Portaria-Conjunta nº 249 de 18/03/2020 e 

prorrogadas pela Portaria-Conjunta nº 305, de 28/04/2020, bem como, as 

Resoluções nº 313 de 19/03/2020 e 314 de 20/04/2020 do CNJ, certifico a 

impossibilidade de realização da audiência aprazada nos autos, remetendo 

o mesmo à conclusão, para redesignação de nova data. Rondonópolis, 29 

de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003211-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI SIPRIANO RIBEIRO (REQUERIDO)

 

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

comprove o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003659-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA SILVA LEITE (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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão - Cancelamento de Audiência Processo n. 

1003659-13.2020.8.11.0003 AUDIÊNCIA CANCELADA: Tipo: Conciliação 

Sala: CEJUSC Data: 11/05/2020 Hora: 08:00 Considerando as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 determinadas pelo 

Tribunal de Justiça do Estado na Portaria-Conjunta nº 249 de 18/03/2020 e 

prorrogadas pela Portaria-Conjunta nº 305, de 28/04/2020, bem como, as 

Resoluções nº 313 de 19/03/2020 e 314 de 20/04/2020 do CNJ, certifico a 

impossibilidade de realização da audiência aprazada nos autos, remetendo 

o mesmo à conclusão, para redesignação de nova data. Rondonópolis, 29 

de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001293-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NASCIMENTO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão - Cancelamento de Audiência Processo n. 

1001293-98.2020.8.11.0003 AUDIÊNCIA CANCELADA: Tipo: Conciliação 

Sala: CEJUSC Data: 11/05/2020 Hora: 08:30 Considerando as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 determinadas pelo 

Tribunal de Justiça do Estado na Portaria-Conjunta nº 249 de 18/03/2020 e 

prorrogadas pela Portaria-Conjunta nº 305, de 28/04/2020, bem como, as 

Resoluções nº 313 de 19/03/2020 e 314 de 20/04/2020 do CNJ, certifico a 

impossibilidade de realização da audiência aprazada nos autos, remetendo 

o mesmo à conclusão, para redesignação de nova data. Rondonópolis, 29 

de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005443-30.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CASTELHANO VIEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE OAB - MT8956/O-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANO DA SILVA BARBOZA OAB - MT14573/O (ADVOGADO(A))

 

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

dias, requeira o que de direito, tendo em vista a expedição de alvará.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000660-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE BALKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS Certidão - Cancelamento de Audiência Processo n. 

1000660-24.2019.8.11.0003 AUDIÊNCIA CANCELADA: Tipo: Conciliação 

Sala: CEJUSC Data: 11/05/2020 Hora: 09:00 Considerando as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 determinadas pelo 

Tribunal de Justiça do Estado na Portaria-Conjunta nº 249 de 18/03/2020 e 

prorrogadas pela Portaria-Conjunta nº 305, de 28/04/2020, bem como, as 

Resoluções nº 313 de 19/03/2020 e 314 de 20/04/2020 do CNJ, certifico a 

impossibilidade de realização da audiência aprazada nos autos, remetendo 

o mesmo à conclusão, para redesignação de nova data. Rondonópolis, 29 

de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013093-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELCO CRISTIANO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SIMAO BATISTA (REU)

 

Tendo em vista que o Autor não fora encontrado para intimação pessoal, 

fica seu Advogado intimado a informar nos autos, no prazo de 05 (cinco) 

dias, o endereço atualizado de seu cliente, a fim de que se concretize a 

intimação nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013093-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELCO CRISTIANO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA OAB - MT21748/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SIMAO BATISTA (REU)

 

Para o cumprimento da determinação ID 31507435 (quanto às testemunhas 

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);

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001534-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intima-se a Autora a informar endereço atualizado da requerida, a fim de 

que se concretize a intimação pessoal nos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001534-09.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Para o cumprimento da determinação ID 31494048 (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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013752-69.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES OAB - MT23909/O 

(ADVOGADO(A))

SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES OAB - MT5141/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

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

Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita, 

Provas, Depoimento] Requerente: ADEMAR RODRIGUES DA SILVA. 

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

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

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

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

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

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

Intimação Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1008616-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO MOTTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA OAB - MT6249-O (ADVOGADO(A))

VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN OAB - MT5956-O (ADVOGADO(A))

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO OAB - MT7348-O 

(ADVOGADO(A))

ELSON DUQUES DOS SANTOS OAB - MT14234-O (ADVOGADO(A))

MARCELO PEREIRA DE LUCENA OAB - MT16528-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

NELSON JOSE VIGOLO (REQUERIDO)

GERALDO VIGOLO (REQUERIDO)

EDILENE PEREIRA MORAIS VIGOLO (REQUERIDO)

ROSEMARI KONAGESKI VIGOLO (REQUERIDO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERIDO)

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERIDO)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

FAZENDA SAO JORGE LTDA (REQUERIDO)

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERIDO)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

FAZENDA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

FAZENDA SAO BENEDITO LTDA (REQUERIDO)

FAZENDA SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

 

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

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005214-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI AZEVEDO SANTIAGO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre os cálculos de ID 30819893.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005223-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MOREIRA AZEVEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA SILVA BEZERRA RODRIGUES OAB - MT0019829A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

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

dias, manifeste sobre os cálculos de ID 30821746.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003415-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RETIFICA RONDONOPOLIS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KADMO MARTINS FERREIRA LIMA OAB - MT0007039A (ADVOGADO(A))

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK OAB - MT12.496 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLORISVALDO ANTONIO BALDAN (REU)

 

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

dias, comprove a distribuição e preparo da carta precatória de ID 

31237769.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002892-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADIRCEU CARLOS JERONIMO JUNIOR (EXECUTADO)

ADIRCEU CARLOS JERONIMO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

 

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

dias, comprovem a distribuição e preparo da carta precatória de ID 

31349588.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000536-75.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO JOSE MACHADO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDEMIR MIRANDA DE GODOI (REQUERIDO)

SERVE BEM SUPERMERCADO LTDA - ME (REQUERIDO)

MOHAMED IBRAHIN CHARANEK (REQUERIDO)

 

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

dias, manifeste sobre a certidão do Oficial de Justiça de ID 30045994, bem 

como para comprovar o recolhimento da diligência complementar no valor 

de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), conforme certidão de ID 

31542516.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004181-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENIL SILVA SIZENANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, apresente contrarrazões ao recurso de Apelação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003180-25.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONISA DE OLIVEIRA VILELA VASCONCELOS (AUTOR(A))

LUIZ GUSTAVO SOUSA VASCONCELOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON UMBELINO MAGALHAES (REU)

 

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

dias, comprove o recolhimento da taxa referente à expedição de certidão 

premonitória.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001140-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA QUEROZ SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA THAIS FABIANO CASSOL MULLER OAB - MT23895/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ED NOGUEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - PR0020062A 

(ADVOGADO(A))

 

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

dias, manifeste sobre o petitório de ID 29968892.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008526-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE CAROLINE BARBULHO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA DA SILVA GONCALVES OAB - MT15529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008526-54.2017 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização Autora: Anne Caroline Barbulho Rodrigues. Ré: Energisa Mato 

Grosso - Distribuidora de Energia S.A. Vistos, etc... Processo Findo. 

Considerando os termos da manifestação de (id.26506607), hei por bem 

em determinar que façam as anotações de estilo e após pagas as custas, 

se houver, arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de abril 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1015147-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANDIRA DE JESUS CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1015147-96.2019.8.11.0003 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos 

Morais Requerente: JANDIRA DE JESUS CAMPOS. Requerida: ENERGISA 

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

Considerando os termos da certidão de (id.31636523), hei por bem em 

redesignar o dia 14 de outubro de 2020 às 09:30 horas para Audiência de 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001381-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE RIBEIRO MANGABEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001381-73.2019.8.11.0003 Ação: [Fornecimento de Energia Elétrica, 

Indenização por Dano Moral, Liminar] Requerente: ANTÔNIO CARLOS DE 

RIBEIRO MANGABEIRA. Requerida: CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (ENERGISA MATO GROSSO - 

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

da certidão de (id.31636507), hei por bem em redesignar o dia 17 de 

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

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

Rondonópolis, 29 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013732-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA AMARAL OLIVEIRA (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:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 6 de 379



RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1013732-15.2018.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, 

Indenização por Dano Moral, Antecipação de Tutela / Tutela Específica] 

Requerente: JOSEFA AMARAL OLIVEIRA. Requerida: ENERGISA MATO 

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

os termos da certidão de (id.31636499), hei por bem em redesignar o dia 

17 de setembro de 2020 às 15:00 horas para Audiência de Instrução e 

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

Rondonópolis, 29 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008109-04.2017.8.11.0003

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):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1008109-04.2017.8.11.0003 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos 

Morais Requerente: TRANSPORTADORA TRANSCOMPANHEIROS LTDA. 

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

Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (id.31636080), hei 

por bem em redesignar o dia 17 de setembro de 2020 às 14:00 horas para 

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

Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003659-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR DA SILVA LEITE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003659-13.2020.8.11.0003 Ação: [Indenização por Dano Moral, Inclusão 

Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar] Requerente: VALDIR DA 

SILVA LEITE. Requerida: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

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

(id.31637194), hei por bem em redesignar o dia 14 de outubro de 2020 às 

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

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de abril 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001293-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO NASCIMENTO DIAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELISA SENA MIRANDA OAB - MT15017/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001293-98.2020.8.11.0003 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos 

Morais Requerente: RENATO NASCIMENTO DIAS. Requerida: ENERGISA 

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

Considerando os termos da certidão de (id.31637200), hei por bem em 

redesignar o dia 14 de outubro de 2020 às 10:30 horas para Audiência de 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001308-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001308-67.2020.8.11.0003 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos 

Morais Requerente: BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA. Requerida: 

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

etc... Considerando os termos da certidão de (id.31636517), hei por bem 

em redesignar o dia 14 de outubro de 2020 às 11:00 horas para Audiência 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000660-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE BALKE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1000660-24.2019.8.11.0003 Ação: Indenização por Danos Morais c/c 

Declaratória de Inexistência de Débito Requerente: ROSANE BALKE. 

Requerido: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc... Considerando os termos 

da certidão de (id.31637206), hei por bem em redesignar o dia 14 de 

outubro de 2020 às 11:30 horas para Audiência de Conciliação, a ser 

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

Rondonópolis, 29 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001274-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DAVID GONZALEZ GALLARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 
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n. 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação interposto pela 

parte requerente id. 4932618. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1007461-24.2017.8.11.0003

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

JOANA BATISTA DE OLIVEIRA MARQUES OAB - 433.010.291-91 

(REPRESENTANTE)

NATHANY PRISCILLA BORGES ROCHA OAB - MT23504/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1007461-24.2017 Ação: Liquidação de Sentença Autora: Joana Batista de 

Oliveira Marques. Réus: Ympactus Comercial Ltda (Telexfree Inc) e 

Outros. Vistos, etc... Considerando os termos da certidão de (fl.179 – 

correspondência ID 31504419), determino a intimação pessoal da parte 

autora, para que no prazo de (5) cinco dias (artigo 485, inciso III, §1º, 

CPC), dê andamento ao feito, sob pena de extinção. Em sendo negativa a 

diligência, desde já, determino a intimação da parte autora por edital (artigo 

275, §2º, CPC). Prazo do edital é de (20) vinte dias. Transcorrido o prazo, 

o que deve ser certificado, conclusos. Intime-se. Cumpra-se de imediato. 

Rondonópolis, 29 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002662-98.2018.8.11.0003

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:

APARECIDO DE SOUZA RAMOS (EXECUTADO)

EDNA ESCOBAR DA SILVA RAMOS (EXECUTADO)

ESCOBAR DA SILVA RAMOS & RAMOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS OAB - MT24627/O 

(ADVOGADO(A))

Edson Ritter OAB - MT15465-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002662-98.2018 Ação: Execução por Título Extrajudicial Exequente: 

Banco do Brasil S/A. Executados: Escobar da Silva Ramos & Ramos Ltda 

– ME e Outros. Vistos, etc. Intime-se a parte executada para, no prazo de 

(15) quinze dias, cumprir a decisão superior de (ID 31493922), após 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 29 de abril de 2020. Dr. Luiz 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005347-15.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO(A))

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

UNIVERSAL FITNESS DA AMAZONIA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO MEIRA JUNIOR OAB - SC0008635A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005347-15/2017 Ação: Ordinária Autor: Antônio Gomes da Silva. Rés: 

Via Varejo S/A (Casas Bahia / Ponto Frio) e Outro.. Vistos, etc. 

UNIVERSAL FITNESS DA AMAZÔNIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL, com qualificação nos autos, ingressou com ‘Embargos 

Declaratórios’ pelos fatos narrados no petitório de (fls.265/266 – 

correspondência ID 25791863), vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

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

documentos de (fls.279/430 – correspondência ID 31153628 a ID 

31154148), hei por bem determinar que a Senhora Gestora 

cadastre/habilite nos autos, como patrono da parte ré (Via Varejo S/A 

(Casas Bahia / Ponto Frio), o Dr. Maurício Marques Domingues, 

devidamente inscrito na OAB/SP sob nº175.513, a fim de evitar-se 

quaisquer nulidades processuais. Considerando os termos da certidão de 

(fl.276 – correspondência ID 31085278) e item ‘II’ do petitório de 

(fls.432/433 – correspondência ID 31404027, fls.01/02), hei por bem 

anulá-la, eis que totalmente intempestivos os Embargos Declaratórios de 

(fls.265/266 – correspondência ID 25791863), estando a referida certidão 

completamente em descompasso com o presente feito, mesmo porque ao 

presente recurso não se aplicam os termos do artigo 1.026 do Código de 

Processo Civil. Pois bem, analisando o teor do artigo 346, caput, do Código 

de Processo Civil, verifica-se que os embargos declaratórios interpostos 

pelo procurador da parte ré (Universal Fitness da Amazônia Ltda – Em 

Recuperação Judicial) são intempestivos, assim, deixo de acolhê-los. 

Sobre o tema eis que a jurisprudência assente que: “EMENTA: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - NÃO CONHECIMENTO - 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DOLO NÃO COMPROVADO - CONDENAÇÃO 

AFASTADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - 

IMPRESCINDIBILIDADE DA SUCUMBÊNCIA NO PRIMEIRO GRAU - HIPÓTESE 

NÃO CONFIGURADA NO CASO - VERBA HONORÁRIA INDEVIDA 1. É 

intempestivo o agravo de instrumento interposto além do prazo de quinze 

dias (art. 1.003, § 5º, do CPC). 2. Na esteira do art. 346 do Código de 

Processo Civil, a intimação do réu revel dá-se através da publicação da 

decisão na imprensa oficial. 3. Impõe-se o não conhecimento do recurso, 

quando interposto intempestivamente. 4. Não comprovado o dolo da parte, 

descabe a condenação por litigância de má-fé. 5. Não é devida a fixação 

de honorários recursais em qualquer recurso, mas só naqueles em que 

for admissível a condenação em verba honorária sucumbencial na primeira 

instância. Descabimento do arbitramento de honorários recursais em favor 

do patrono das recorridas. 6. Recurso não conhecido.” (TJ-MG - AI: 

10024142601897001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD 

Convocado), Data de Julgamento: 22/01/0019, Data de Publicação: 

25/01/2019) Ademais, determino que a Senhora Gestora certifique se 

devidamente intimadas as partes adversas para manifestarem-se acerca 

dos recursos de (fls.242/252 – correspondência ID 19499565 a ID 

19499567 e fls.268/275 – correspondência ID 26335804), bem como, se 

decorrido os respectivos prazos. Finalmente, ante o exposto, após 

procedidas as demais formalidades de praxe, remetam-se os autos ao 

juízo ad quem, para análise dos respectivos Recursos de Apelação de 

(fls.242/252 – correspondência ID 19499565 a ID 19499567 e fls.268/275 

– correspondência ID 26335804). Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se de imediato. Roo-MT., 29 de abril de 2.020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006737-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER LUIZ SCHEFFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT8872-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 8 de 379



Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1006737-49.2019.8.11.0003 Vistos etc... FAGNER LUIZ SCHEFFER, 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: 1012544-84.2018.8.11.0003

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:

LEIDIANI PEREIRA DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

1012544-84.2018.8.11.0003 Vistos etc... N C IMOVEIS LTDA, com 

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

presente ação em desfavor de LEIDIANI PEREIRA DA SILVA. Devidamente 

citada, apresentara contestação, a qual restou impugnada pela parte 

autora, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Inicialmente, concedo à 

ré as benesses da assistência judiciária gratuita, em consonância com o 

documento acostado no (id.29046876). 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017027-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE GONCALVES DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ANSELMA NANCY CAJANGO (TERCEIRO INTERESSADO)

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ROBERTO TARIFA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1017027-26.2019 Ação: Usucapião Autora: Valdelice Gonçalves das 

Neves. Ré: Jupia de Oliveira Mestre. Vistos, etc. VALDELICE GONÇALVES 

DAS NEVES, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Usucapião” em desfavor JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

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

inicial de (ID 28719486). Considerando os documentos acostados nos 

autos, hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, 

CPC). Cite-se por carta (art.246, I, CPC), com prazo de (15) quinze dias, a 

pessoa em cujo nome estiver transcrito o imóvel, bem como, por edital, 

com prazo de (30) trinta dias, os interessados, ausentes incertos e 

desconhecidos (art.259, III, CPC). Cientifiquem-se para que manifestem 

eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município, 

encaminhando-se a cada ente cópia da inicial e dos documentos que 

instruíram (art.216-A, §3º, da Lei nº 6.015/73 e, §1º, art.218, art.219 e 

art.230, ambos do CPC). Cumprida a determinação supra, dê-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público (art. 178, I, CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 29 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005916-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SATANA REGO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA FAVRETTO OAB - MT19690/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOISA COTTE DE DEUS (REU)

Outros Interessados:

JAIR GARCIA DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

JAIR GARCIA DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

ALTEVIR CIVILA (CONFINANTES)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005916-45.2019 Ação: Usucapião Autora: Maria Santana Rego Filha. 

Réu: Heloisa Cotte de Deus. Vistos, etc. Considerando o documento de (ID 

2792522), bem como, atentando pela disponibilidade dos convênios 

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

bem em deferir o pedido de busca de endereço da ré, conforme extrato 

em anexo. Expeça-se carta precatória para os endereços constante nos 

extratos em anexo, devendo ser observado o disposto no artigo 260 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Prazo para cumprimento da carta 

precatória é de (60) sessenta dias. Lado outro, determino que seja 

expedido mandado de citação para os confiantes, bem como, determino à 

serventia que certifique o decurso de prazo do edital de citação de (ID 

26163847). Por fim, cientifique-se o Estado, conforme determinado no (ID 

25151286) e, após, dê-se vista dos autos ao representante do Ministério 

Público. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000814-47.2016.8.11.0003

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:

J H TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

ARIADINE FATIMA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000814-47.2016 Ação: Execução Exequente: Banco Bradesco S.A. 

Executados: J H Transportes Ltda Me e Outra. 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 

executados (ID 26561159), conforme extrato em anexo. Por fim, 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, 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: 1003546-98.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. PRIMO - ME (REU)

CRISTIANO DUARTE DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003546-98.2016 Ação: Regressiva de Ressarcimento de Danos 

Autora: Sul América Companhia Nacional de Seguros. 0Réus: J. M. Primo – 

ME e Outro. Vistos, etc. Atentando pela disponibilidade do convênio 

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

pedido de busca de endereço do réu (ID 31076793), 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.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005194-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAIS CAROLINE DA SILVA LOURENCO BRAGA - ME (EXECUTADO)

THAIS CAROLINE DA SILVA LOURENCO BRAGA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005194-79.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco Bradesco S/A. Executadas: Thais Caroline da Silva Lourenço Braga 

– Me e Outra. 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 executados (ID 29494864), conforme 

extrato em anexo. Por fim, 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, 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: 1005400-30.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR PIRES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005400-30.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Réu: Claudemir Pires da Silva. Vistos, etc. Atentando 

pela disponibilidade do convênio “Infojud, viabilizando a requisição de 

informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço do 
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réu (ID 27257867), 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.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002051-14.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002051-14.2019 Ação: Carta Precatória Juízo Deprecante: Barra do 

Garças – MT Autor: José Nunes da SIlva. Ré: Cleonice Martins da Silva. 

Vistos, etc. Considerando os termos do petitório de (ID 25459853), 

determino a devolução da presente Carta Precatória, mediante as cautelas 

de estilo. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT., 29 de 

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

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005216-74.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONEY DE OLIVEIRA MELO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005216-74.2016 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A. Réu: 

Roney de Oliveira Melo. Vistos, etc. Atentando pela circunstância de ter 

sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central, 

nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de valores e requisição 

de informações, bem como, os convênios “Renajud” e “Infojud”, hei por 

bem em deferir o pedido de busca de endereço do réu (Id. 31254096), 

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

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

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

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009737-57.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

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))

Parte(s) Polo Passivo:

GLYVERSON DOS SANTOS DOURADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1009737-57.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Volkswagen 

S/A. Réu: Glyverson Dos Santos Dourado. Vistos, etc. Atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de 

valores e requisição de informações, hei por bem em deferir o pedido de 

busca de endereço do réu (ID. 29736956), conforme extratos em anexo. 

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

que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004852-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER NOGUEIRA CABRAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004852-34.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco J. Safra S/A. 

Réu: Eder Nogueira Cabral. Vistos, etc. Atentando pela circunstância de 

ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central, 

nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de valores e requisição 

de informações, bem como, os convênios “Renajud” e “Infojud”, hei por 

bem em deferir o pedido de busca de endereço do réu (Id. 29712042), 

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

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

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

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002396-77.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ALMEIDA BRANCO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002396-77.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco J. Safra S.A. 

Réu: Diego Almeida Branco. Vistos, etc. Atentando pela circunstância de 

ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central, 

nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de valores e requisição 

de informações, bem como, os convênios “Renajud” e “Infojud”, hei por 

bem em deferir o pedido de busca de endereço do réu (Id. 29796239), 

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

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

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

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004052-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004052-06/2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Ré: Mirian da Silva. Vistos, etc. Atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de 

valores e requisição de informações, bem como, o convênio “Infojud”, hei 

por bem em deferir o pedido de busca de endereço da ré (ID. 30197985), 

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

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

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.
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Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1014184-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ANDREY LOPES PADILHA (REQUERIDO)

FERNANDA DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1014184-88.2019 Ação: Notificação Autor: Kappa Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. Réus: Mauro Andrey Lopes Padilha e Outra. Vistos, etc. 

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço do réu 

(ID. 30481537), conforme extratos em anexo. Intime-se a parte autora, 

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

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 22 de abril de 2020. Dr. 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004509-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON ANTONIO DE SOUZA (REU)

SOUZA & GUERINI DE SOUZA LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004509-72.2017 Ação: Cobrança Autor: Banco do Brasil S/A. Réus: 

Souza e Guerini de Souza Ltda ME e Outras. Vistos, etc. Atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de 

valores e requisição de informações, bem como, os convênios “Renajud” e 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço dos réus 

(Id. 30398797), conforme extratos em anexo. Intime-se a parte autora, 

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

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

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003875-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-O (ADVOGADO(A))

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior OAB - MT12007-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Espólio de Ermes Pasqualotto (REU)

Espólio de Helena Rubin Pasqualotto (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FRANCISCO RUBIN PASQUALOTTO OAB - 244.661.660-72 

(REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003875-42.2018 Ação: Monitória Autor: KPM Empreendimentos e 

Participações Ltda. Réu: Espólio de Ermes Pasqualotto e Outro. Vistos, etc. 

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, o convênio 

“Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço do 

inventariante (ID. 24714167), conforme extratos em anexo. Intime-se a 

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

direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 27 

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

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005436-72.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MAX CESAR DIAS (REU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005436-72.2016 Ação: Monitória Autora: Lúcia Benícia Pinheiro Santos. 

Réu: Max César Dias. Vistos, etc. Atentando pela circunstância de ter sido 

firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado 

“Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de valores e requisição de 

informações, hei por bem em deferir o pedido de busca de endereço do 

réu (ID. 30486840), conforme extratos em anexo. Intime-se a parte autora, 

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

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

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

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001529-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DJESSICA APARECIDA TEIXEIRA FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO SILVA QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001529-84.2019 Ação: Obrigação de Fazer Autora: Djessica 

Aparecida Teixeira Freitas. Réus: Iuni Educacional - Unic Rondonópolis 

Arnaldo Estevão (União de Escolas Superiores Sobral Pinto) e Outro. 

Vistos, etc. Analisando os termos dos petitórios de (ID 19073397 e ID 

24317572), hei por bem deferir a inclusão da “Iuni Educacional – Unic 

Rondonópolis Arnaldo Estevão (União de Escolas Superiores Sobral 

Pinto)” no polo passivo da ação, devendo a Escrivania proceder as 

anotações necessárias. Lado outro, considerando o termo de audiência 

de (ID 22702352), hei por bem redesignar a audiência de conciliação para 

o dia 16 de novembro de 2020, às 09h00min, no CEJUSC. Ademais, 

atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, hei por bem em deferir o 

pedido de busca de endereço do réu (ID. 24317572), conforme extratos 

em anexo. Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000277-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR OAB - PR50945 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO BATISTA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1000277-80.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Itaú Unibanco S/A. 

Réu: Marcio Batista de Souza. Vistos, etc. Atentando pela circunstância 
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de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central, 

nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de valores e requisição 

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

o pedido de busca de endereço do réu (ID. 25488599), conforme extratos 

em anexo. Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012586-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LESLEY MORRAN COSTA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012586-36.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. Réu: Lesley Morran Costa da Silva. Vistos, etc. 

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, hei por bem em deferir o 

pedido de busca de endereço do réu (ID. 24726221), conforme extratos 

em anexo. Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) cinco dias, 

requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006021-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONISIO DE SOUZA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI NELSON HACK (EXECUTADO)

WILMA HACK (EXECUTADO)

HM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006021-56.2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequentes: 

Dionísio de Souza Filho e Outra. Executados: H.M. Indústria e Comércio 

Ltda – EPP e Outros. Vistos, etc. Atentando pela circunstância de ter sido 

firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado 

“Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de valores e requisição de 

informações, bem como, o convênio “Infojud”, hei por bem em deferir o 

pedido de busca de endereço da executada (ID. 30754219), conforme 

extratos em anexo. Intime-se a parte exequente, para que no prazo de (5) 

cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

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

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003650-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FCM FOMENTO DE CREDITO MERCANTIL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI MACHADO DE OLIVEIRA OAB - MT2629-O (ADVOGADO(A))

LAURO JOSE DA MATA OAB - MT3774-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

ANTONIO JUSTINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1003650-90.2016 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: Fcm 

Fomento de Crédito Mercantil Ltda Epp. Executado: Antônio Justino dos 

Santos. Vistos, etc. Atentando pela circunstância de ter sido firmado 

convênio pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central, nominado 

“Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de valores e requisição de 

informações, bem como, os convênios “Renajud” e “Infojud”, hei por bem 

em deferir o pedido de busca de endereço do réu (Id. 2667194), conforme 

extratos em anexo. Intime-se a parte autora, para que no prazo de (5) 

cinco dias, requeira o que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

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

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003200-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALIKSON BATISTA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO JOSE ROZENDO FALCAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003200-45.2019 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Alikson Batista Reis. Executado: Acácio José Rozendo Falcão. Vistos, etc. 

Atentando pela circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de 

Justiça com o Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio 

on line de valores e requisição de informações, bem como, os convênios 

“Renajud” e “Infojud”, hei por bem em deferir o pedido de busca de 

endereço do executado (Id. 24668273), conforme extratos em anexo. 

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

o que de direito. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 27 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012439-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLYAN TEIXEIRA STROZIENSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1012439-10.2018 Ação: Busca e Apreensão Autor: Omni S/A. Réu: 

Willyan Teixeira Strozienski. Vistos, etc. Atentando pela circunstância de 

ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o Banco Central, 

nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de valores e requisição 

de informações, bem como, os convênios “Renajud” e “Infojud”, hei por 

bem em deferir o pedido de busca de endereço do réu (Id. 31255708), 

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

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

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

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003211-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MOURACI LUZES DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA OAB - MT0020588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M.F. DOS SANTOS COMERCIO DE CARNES - ME (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1003211-45.2017 Ação: Execução de Título Extrajudicial Autor: Moraci 

Luzes de Souza. Ré: M. F. dos Santos Comércio de Carnes. Vistos, etc. 

Analisando a pretensão de (Id. 26275219 – item ‘II’) e o artigo 782, §3º do 

Código de Processo Civil, que assim dispõe “a requerimento da parte, o 

juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de 

inadimplentes” (grifo nosso), hei por bem em deferir o pedido, 

expedindo-se ofício aos órgãos de proteção ao crédito. Autorizo a 

senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, para as diligências 

necessárias. Atentando pela circunstância deste Juízo dispor do convênio 

oferecido pelo Tribunal de Justiça, denominado “RenaJud”, defiro apenas e 

tão somente a busca on line de veículos em nome do executado (Id. 

26275219 – item ‘III’), conforme se verifica pelo extrato em anexo. Intime-se 

a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de 

(10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001101-10.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS OAB - MT0009652S-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ALIPIO DA CRUZ FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

n°1001101-10.2016 Ação: Execução de Título Executivo Judicial 

Exequente: Recuperadora de Pneus Lodi Ltda. Executado: João Alípio da 

Cruz Filho Vistos, etc... Analisando os termos do petitório de (Id. 14954822 

e ID. 29517307), hei por bem em deferir o pedido, com respaldo na decisão 

de (ID. 13312513), juntando aos autos, na modalidade sigilosa, as (3) três 

últimas declarações de Imposto de Renda apresentadas pelo executado, 

em observância aos artigos 477 e 476, §2º, ambos da CNGC, bem como, 

ao Pedido de Providências nº90.2019. Assim, intime-se a parte exequente, 

para que no prazo de (10) dez dias, manifeste-se sobre as declarações 

de Imposto de Renda, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 29 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007043-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA DE SANTANA (EXECUTADO)

MARISA DE SANTANA TRANSPORTES - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007043-86.2017 Ação: Execução Exequente: Banco Bradesco S/A. 

Executada: Marisa de Santana Transportes Me e Outro. Vistos, etc... 

BANCO BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, nos presentes autos que move em desfavor de MARISA DE 

SANTANA TRANSPORTES ME e MARISA DE SANTANA, com qualificação 

nos autos, postula no sentido de que seja determinado à Receita Federal, 

a exibição das declarações de imposto de renda das executadas (Id. 

26152055), vindo-me conclusos. D E C I D O: O interesse do exequente na 

descoberta de bens que possam ser objeto de penhora, embora legítimo, 

não se revela, a meu ver, suficiente para ensejar a quebra do sigilo fiscal 

do executado. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assente 

que: "Ementa. Execução. Pedido de expedição de ofício para a obtenção 

de informações sobre o contribuinte. Sigilo fiscal. De acordo com a 

orientação da 3ª Turma do STJ, não se justifica pedido dessa natureza, 

formulada por credor em seu exclusivo interesse. Resp'S 19.468, 28.067 e 

28.868. Recurso Especial não conhecido". (Rel. Ministro Nilson Naves) No 

mesmo diapasão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA 

AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA EXPECPCIONAL. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter 

extraordinário, porquanto se trata de instrumento que implica a quebra de 

sigilo fiscal. Assim, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só 

pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à 

disposição do exequente para localização de bens passíveis de penhora. 

2. Na hipótese, não restou demonstrado o esgotamento das vias 

ordinárias para a localização de bens passíveis de penhora do devedor, 

não se justificando, portanto, a intervenção do Poder Judiciário. 3. Agravo 

n ã o  p r o v i d o .  ( T J - D F  0 7 0 4 0 7 8 9 7 2 0 1 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0704078-97.2018.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de 

Julgamento: 27/02/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 11/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, no caso em 

tela, não vem demonstrado de forma alguma que a parte exequente tenha 

exaurido os meios que estão ao seu alcance, o que há, isso sim, é apenas 

o pedido e, em sendo assim, INDEFIRO o pleito de quebra de sigilo fiscal 

das executadas constante no (Id. 26152055). Por fim, intime-se a parte 

exequente, via seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez 

dias, requeira o que de direito. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002698-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS MACHADO SANTIAGO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REYNALDO OLIVEIRA RUY OAB - MT0013895A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002698-14.2016 Ação: Cumprimento de sentença Exequente: Resende 

Advogados Associados. Executado: Luiz Carlos Machado Santiago. 

Vistos, etc... RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS, com qualificação 

nos autos, via seu bastante procurador, nos presentes autos que move 

em desfavor de LUIZ CARLOS MACHADO SANTIAGO, com qualificação 

nos autos, postula no sentido de que seja determinado à Receita Federal, 

a exibição das declarações de imposto de renda do executado (ID. 

20974705), bem como, a inclusão do nome do executado no cadastros de 

inadimplentes, vindo-me conclusos. D E C I D O: Analisando a pretensão 

de (Id. 20974705) e o artigo 782, §3º do Código de Processo Civil, que 

assim dispõe “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão 

do nome do executado em cadastros de inadimplentes” (grifo nosso), hei 

por bem em deferir o pedido, expedindo-se ofício aos órgãos de proteção 

ao crédito. Autorizo a senhora Gestora a utilizar o sistema ‘Serasajud’, 

para as diligências necessárias. No que tange ao interesse do exequente 

na descoberta de bens que possam ser objeto de penhora, embora 

legítimo, não se revela, a meu ver, suficiente para ensejar a quebra do 

sigilo fiscal do executado. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, 

assente que: "Ementa. Execução. Pedido de expedição de ofício para a 

obtenção de informações sobre o contribuinte. Sigilo fiscal. De acordo com 

a orientação da 3ª Turma do STJ, não se justifica pedido dessa natureza, 

formulada por credor em seu exclusivo interesse. Resp'S 19.468, 28.067 e 

28.868. Recurso Especial não conhecido". (Rel. Ministro Nilson Naves) No 

mesmo diapasão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA 

AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA EXPECPCIONAL. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter 
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extraordinário, porquanto se trata de instrumento que implica a quebra de 

sigilo fiscal. Assim, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só 

pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à 

disposição do exequente para localização de bens passíveis de penhora. 

2. Na hipótese, não restou demonstrado o esgotamento das vias 

ordinárias para a localização de bens passíveis de penhora do devedor, 

não se justificando, portanto, a intervenção do Poder Judiciário. 3. Agravo 

n ã o  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  0 7 0 4 0 7 8 9 7 2 0 1 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0704078-97.2018.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de 

Julgamento: 27/02/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 11/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no caso em 

tela, não vem demonstrado de forma alguma que a parte exequente tenha 

exaurido os meios que estão ao seu alcance, o que há, isso sim, é apenas 

o pedido e, em sendo assim, INDEFIRO o pleito de quebra de sigilo fiscal do 

executado constante no (ID.20974705). Lado outro, considerando o 

petitório de (ID 31364629), determino a intimação do patrono da parte 

executada, para que no prazo de (10) dez dias, acoste aos autos o 

comprovante de comunicação da renúncia do mandato, em observância 

ao art. 112 do Código de Processo. Por fim, intime-se a parte exequente, 

via seu bastante procurador, para que no prazo de (10) dez dias, requeira 

o que de direito, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001369-64.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

A A JANJACOMO COMERCIO - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001369-64.2016 Ação: Execução Exequente: Zootec Indústria e 

Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. Executado: A A Janjacomo 

Comércio Me (Casa da Ração). Vistos, etc... ZOOTEC INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, nos presentes autos que move em 

desfavor de A A JANJACOMO COMÉRCIO ME (CASA DA RAÇÃO), com 

qualificação nos autos, postula no sentido de que seja determinado à 

Receita Federal, a exibição das (5) cinco ultimas declarações de imposto 

de renda da executada (Id. 22566175), vindo-me conclusos. D E C I D O: O 

interesse do exequente na descoberta de bens que possam ser objeto de 

penhora, embora legítimo, não se revela, a meu ver, suficiente para 

ensejar a quebra do sigilo fiscal do executado. Sobre a matéria, o Superior 

Tribunal de Justiça, assente que: "Ementa. Execução. Pedido de expedição 

de ofício para a obtenção de informações sobre o contribuinte. Sigilo 

fiscal. De acordo com a orientação da 3ª Turma do STJ, não se justifica 

pedido dessa natureza, formulada por credor em seu exclusivo interesse. 

Resp'S 19.468, 28.067 e 28.868. Recurso Especial não conhecido". (Rel. 

Ministro Nilson Naves) No mesmo diapasão, eis a jurisprudência: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA 

EXPECPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS 

CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solicitação de informações ao Sistema 

Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, porquanto se trata de 

instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Assim, tal medida, de 

caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando 

verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para 

localização de bens passíveis de penhora. 2. Na hipótese, não restou 

demonstrado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de 

bens passíveis de penhora do devedor, não se justificando, portanto, a 

intervenção do Poder Judiciário. 3. Agravo não provido. (TJ-DF 

07040789720188070000 DF 0704078-97.2018.8.07.0000, Relator: 

ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 4ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/03/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.)” Ademais, no caso em tela, não vem demonstrado de forma 

alguma que a parte exequente tenha exaurido os meios que estão ao seu 

alcance, o que há, isso sim, é apenas o pedido e, em sendo assim, 

INDEFIRO o pleito de quebra de sigilo fiscal da executada constante no (Id. 

22566175). Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de abril de 2020. 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002058-11.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELINA LEMOS VILELA OAB - MT243283-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSEMIRO G. PESSOA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002058-11.2016 Ação: Execução por Quantia Certa contra Devedor 

Solvente Exequente: Realiza Administradora de Consórcios Ltda. 

Executada: Cassemiro G. Pessoa Me. Vistos, etc... REALIZA 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, com qualificação nos autos, 

via seu bastante procurador, nos presentes autos que move em desfavor 

de CASSEMIRO G. PESSOA ME, pessoa jurídica de direito privado, postula 

no sentido de que seja determinado à Receita Federal, a exibição das 

declarações de imposto de renda do executado, via sistema “Infojud”, bem 

como, o bloqueio de circulação do veículo placa OBM0103, via sistema 

“Renajud” (ID24638564), vindo-me conclusos. D E C I D O: Analisando o 

petitório de (ID 24638564), hei por bem em indeferir o pedido de averbação 

de restrição de circulação, por inviabilizar os pagamentos dos custos 

anuais estipulados pelo poder público (IPVA e licenciamento) e pelos 

órgãos públicos de trânsito não possuírem pátio para depósito de veículos 

apreendidos. No que tange ao interesse do exequente na descoberta de 

bens que possam ser objeto de penhora, embora legítimo, não se revela, a 

meu ver, suficiente para ensejar a quebra do sigilo fiscal do executado. 

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assente que: "Ementa. 

Execução. Pedido de expedição de ofício para a obtenção de informações 

sobre o contribuinte. Sigilo fiscal. De acordo com a orientação da 3ª Turma 

do STJ, não se justifica pedido dessa natureza, formulada por credor em 

seu exclusivo interesse. Resp'S 19.468, 28.067 e 28.868. Recurso 

Especial não conhecido". (Rel. Ministro Nilson Naves) No mesmo diapasão, 

eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA 

INFOJUD. MEDIDA EXPECPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solicitação de informações 

ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, porquanto se 

trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Assim, tal 

medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida 

quando verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente 

para localização de bens passíveis de penhora. 2. Na hipótese, não restou 

demonstrado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de 

bens passíveis de penhora do devedor, não se justificando, portanto, a 

intervenção do Poder Judiciário. 3. Agravo não provido.” (TJ-DF 

07040789720188070000 DF 0704078-97.2018.8.07.0000, Relator: 

ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 4ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/03/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Ademais, no caso em tela, não vem demonstrado de forma 

alguma que a parte exequente tenha exaurido os meios que estão ao seu 

alcance, o que há, isso sim, é apenas o pedido e, em sendo assim, 

INDEFIRO o pleito de quebra de sigilo fiscal do executado constante à (ID 

24638564). Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002815-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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CARMEM ELUCIA TISSIANI PICINI NUNES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ULYSSES ECCLISSATO NETO OAB - SP182700 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1002815-68.2017 Ação: Execução Exequente: Banco Bradesco S/A. 

Executada: Carmem Elúcia Tissiani Picini Nunes. Vistos, etc... BANCO 

BRADESCO S/A, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, nos presentes autos que move em desfavor de CARMEM 

ELÚCIA TISSIANI PICINI NUNES, com qualificação nos autos, postula no 

sentido de que seja determinado à Receita Federal, a exibição das (3) três 

últimas declarações de imposto de renda da executada (Id.25878397), via 

sistema “Infojud”, bem como, a pesquisa de bens via sistema “Renajud”, 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Atentando pela circunstância deste Juízo 

dispor do convênio oferecido pelo Tribunal de Justiça, denominado 

“RenaJud”, defiro apenas e tão somente a busca on line de veículos em 

nome da executada (Id.25878397), conforme se verifica pelos extratos em 

anexo. No que tange ao interesse do exequente na descoberta de bens 

que possam ser objeto de penhora, embora legítimo, não se revela, a meu 

ver, suficiente para ensejar a quebra do sigilo fiscal do executado. Sobre 

a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assente que: "Ementa. Execução. 

Pedido de expedição de ofício para a obtenção de informações sobre o 

contribuinte. Sigilo fiscal. De acordo com a orientação da 3ª Turma do STJ, 

não se justifica pedido dessa natureza, formulada por credor em seu 

exclusivo interesse. Resp'S 19.468, 28.067 e 28.868. Recurso Especial 

não conhecido". (Rel. Ministro Nilson Naves) No mesmo diapasão, eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA 

INFOJUD. MEDIDA EXPECPCIONAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS 

DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solicitação de informações 

ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter extraordinário, porquanto se 

trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Assim, tal 

medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida 

quando verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente 

para localização de bens passíveis de penhora. 2. Na hipótese, não restou 

demonstrado o esgotamento das vias ordinárias para a localização de 

bens passíveis de penhora do devedor, não se justificando, portanto, a 

intervenção do Poder Judiciário. 3. Agravo não provido.” (TJ-DF 

07040789720188070000 DF 0704078-97.2018.8.07.0000, Relator: 

ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 27/02/2019, 4ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/03/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.) Ademais, no caso em tela, não vem demonstrado de forma 

alguma que a parte exequente tenha exaurido os meios que estão ao seu 

alcance, o que há, isso sim, é apenas o pedido e, em sendo assim, 

INDEFIRO o pleito de quebra de sigilo fiscal do executada executada. Por 

fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que no 

prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 29 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007365-72.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEGLOG SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS RODER DE PAULA OAB - MT23934/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. O. M. CAMPOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007365-72/2018 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Seglog Segurança Eletrônica Ltda – ME. Executado: L. O. M. Campos – ME 

(Ser-Limp Higiene e Cia). Vistos, etc... SEGLOG SEGURANÇA 

ELETRÔNICA LTDA – ME, pessoa jurídica de direito privado, via seu 

bastante procurador, nos presentes autos que move em desfavor de L. O. 

M. CAMPOS – ME (SER-LIMP HIGIENE E CIA), com qualificação nos autos, 

postula no sentido de que seja determinado à Receita Federal, a exibição 

das declarações de imposto de renda do executado (Id.21098883), via 

sistema “Infojud”, bem como, a pesquisa de bens via sistema “Renajud”, 

vindo-me conclusos. D E C I D O: Atentando pela circunstância deste Juízo 

dispor do convênio oferecido pelo Tribunal de Justiça, denominado 

“RenaJud”, defiro apenas e tão somente a busca on line de veículos em 

nome do executado e do empresário individual (Id.21098883), conforme se 

verifica pelos extratos em anexo. No que tange ao interesse do exequente 

na descoberta de bens que possam ser objeto de penhora, embora 

legítimo, não se revela, a meu ver, suficiente para ensejar a quebra do 

sigilo fiscal do executado. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, 

assente que: "Ementa. Execução. Pedido de expedição de ofício para a 

obtenção de informações sobre o contribuinte. Sigilo fiscal. De acordo com 

a orientação da 3ª Turma do STJ, não se justifica pedido dessa natureza, 

formulada por credor em seu exclusivo interesse. Resp'S 19.468, 28.067 e 

28.868. Recurso Especial não conhecido". (Rel. Ministro Nilson Naves) No 

mesmo diapasão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA 

AO SISTEMA INFOJUD. MEDIDA EXPECPCIONAL. AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 

solicitação de informações ao Sistema Infojud deve ser feita em caráter 

extraordinário, porquanto se trata de instrumento que implica a quebra de 

sigilo fiscal. Assim, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só 

pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à 

disposição do exequente para localização de bens passíveis de penhora. 

2. Na hipótese, não restou demonstrado o esgotamento das vias 

ordinárias para a localização de bens passíveis de penhora do devedor, 

não se justificando, portanto, a intervenção do Poder Judiciário. 3. Agravo 

n ã o  p r o v i d o . ”  ( T J - D F  0 7 0 4 0 7 8 9 7 2 0 1 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0704078-97.2018.8.07.0000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de 

Julgamento: 27/02/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 

DJE : 11/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no caso em 

tela, não vem demonstrado de forma alguma que a parte exequente tenha 

exaurido os meios que estão ao seu alcance, o que há, isso sim, é apenas 

o pedido e, em sendo assim, INDEFIRO o pleito de quebra de sigilo fiscal do 

executado. Por fim, intime-se a parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008555-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELYCESAR SILVA NUNIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1008555-36.2019 Ação: Execução de Título Extrajudicial Exequente: 

Banco do Brasil S/A. Executada: Elycesar Silva Nunes. Vistos, etc. 

BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Execução de Título Extrajudicial” em 

desfavor de ELYCESAR SILVA NUNES, com qualificação nos autos, 

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

Cite-se o executado, para que no prazo de (03) três dias, a contar da 

citação, efetue o pagamento da dívida. (art.829, da Lei nº 13.105/15) Com 

amparo no artigo 827 da Lei nº13.105/15, fixo os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento); e, no caso de integral pagamento no prazo de 

(03) três dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade. (§1º, art. 

827, da Lei nº 13.105/15) Não efetuado o pagamento, no prazo supra 

mencionado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de bens 

e sua avaliação. (art. 829, §1º, da Lei nº 13.105/15) Formalizada a 

penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o 

executado: ao advogado do executado e/ou pessoalmente, na forma dos 

§§1º, 2º e 3º, do art. 841, da Lei nº 13.105/15. Recaindo a penhora em 

bens imóveis, intime-se também o cônjuge do executado. (art. 842 da Lei 

nº 13.105/15) Cientifique-se o executado para que, querendo, ofereça 

embargos no prazo de (15) quinze dias, contando-se da data da juntada 

aos autos do mandado de citação. (art. 915 da Lei nº 13.105/15) Intime-se. 
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Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003799-86.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THALITA CRISTIANE SCHUH DOS ANJOS (AUTOR(A))

IRIA TRAUDI HERBER SCHUH (AUTOR(A))

THALES CRISTIAN SCHUH (AUTOR(A))

TEYLOR CRISTIANO SCHUH (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR OAB - MT0003179A (ADVOGADO(A))

GABRIEL RAPOSO DE MEDEIROS AGUIAR OAB - MT0015614A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EMANUEL BORTONI TAVARES (REU)

SIRLENE ALVES FERREIRA (REU)

Outros Interessados:

JOSE DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003799-86.2016 Ação: Reintegração de Posse Autora: Iria Traudi 

Herber Schuh e Outros. Réus: Sirlene Alves Ferreira e Outro. Vistos, etc... 

Analisando os termos do petitório de (ID 28277398 – primeiro parágrafo), 

hei por bem deferir o pedido, assinalando o prazo de (10) dez dias para 

resposta. Vindo aos autos, dê-se vista à parte autora, para manifestação 

em (5) cinco dias. Lado outro, no que tange ao pleito constante no 

segundo parágrafo de (ID 28277398), não verifico motivos plausíveis para 

seu acolhimento, assim, indefiro. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 29 de abril de 2020. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz 

de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001847-67.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA BEATRIZ ALVES BRITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1001847-67.2019 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Bradesco 

S/A. Ré: Laura Beatriz Alves Brito Vistos, etc. Atentando pela 

circunstância de ter sido firmado convênio pelo Tribunal de Justiça com o 

Banco Central, nominado “Bacenjud”, permitindo o bloqueio on line de 

valores e requisição de informações, bem como, o convênio “Infojud”, hei 

por bem em deferir o pedido de busca de endereço da ré (ID. 29049532), 

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

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

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

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005600-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇAO OAB - MT15996/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REU)

PBG S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANO MARTORANO MENEGOTTO OAB - SC15773 (ADVOGADO(A))

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BERTOLDI COELHO OAB - SC23103 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005600-37/2016 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autora: Maria de Lourdes de Carvalho. Rés: Todimo Materiais para 

Construção Ltda e Outra. Vistos, etc. MARIA DE LOURDES DE 

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

ingressou neste juízo com a presente ‘Ação de Indenização por Danos 

Materiais e Morais’ em desfavor de TODIMO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA e PORTOBELLO S/A (PBG S/A), ambas pessoa 

jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, aduzindo: “Que, a 

autora, no dia 21 outubro de 2014, comprara na loja ré (Todimo), 70m² 

(setenta metros quadrados) de piso porcelanato 60X60, A 20749, Elegan, 

da marca Porto Bello, no valor de R$2.445,79 (dois mil, quatrocentos e 

quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos), (19) dezenove sacos 

de argamassa da marca Quartzolit, para porcelenato externo, cinza, 20 

KG, no valor de R$741,00 (setecentos e quarenta e um reais), 11,20m² 

(onze vírgula vinte metros quadrados) de piso Porto Bello, 5X15,A27215E 

Stone White, no valor de R$558,88 (quinhentos e cinquenta e oito reais e 

oitenta e oito centavos); que, a compra atingira a importância total de 

R$3.745,67 (três mil, setecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e 

sete centavos), conforme comprova a nota fiscal eletrônica de nº 

000561543, emitido pela loja ré; que, após alguns dias de assentado o piso 

de porcelanato 60X60, Porto Bello, este começara a apresentar algumas 

manchas que não saiam com a limpeza e, cada dia que passava 

aumentava mais, então, a autora fora até a loja ré, onde comprou o piso, e 

fez uma reclamação, explicando o problema que estava acontecendo; 

que, o gerente administrativo da loja, Sr. Tiago Campos, fora até a sua 

residência para averiguar o problema; que, após uma breve análise, 

dissera que era problema de limpeza, alegando ser comum em pisos 

novos, para resolver o problema bastava usar um produto especifico para 

limpeza de porcelanato, o qual era vendido na loja que tudo ficaria 

resolvido, prometera, então, retornar no dia seguinte com uma amostra do 

produto para fazer o teste e explicar como usar; que, retornara no outro 

dia com a amostra dos produtos e aplicara sobre o piso, disse que teria 

que deixar agir por 10 minutos em seguida precisaria esfregar com uma 

bucha até remover toda as manchas; que, depois era só passar um 

selador de porcelanato, o qual também era vendido na loja, alegando que 

com esse procedimento o problema estaria resolvido, pois, o piso não 

voltaria a apresentar mais as manchas; que, no momento em que fez 

teste, o produto não removera todas as manchas, as quais saíram 

somente de forma superficial, então, o gerente alegara que teria que 

repetir o processo por mais vezes até remover todas as manchas, 

momento em que deveria ser passado o selador; que, fora recomendado 

que a autora fosse até a loja e comprasse mais produtos para repetir o 

processo mais vezes; que, a autora assim procedeu, fora até loja e 

comprara (02L) dois litros de ‘limpador para porcelanato’ no valor unitário 

de R$28,90 (vinte e oito reais e noventa centavos) e um selador para 

porcelanato no valor de R$74,90 (setenta e quatro reais e noventa 

centavos), ambos da marca da marca Quartzolit, a qual foi recomendada; 

que, após passar o produto e esfregar o piso por várias vezes, as 

manchas não foram eliminadas, continuando a sair somente de forma 

superficial; que, voltara a informar o gerente que o produto não surtira 

resultado, pois, as manchas continuaram a sair somente de forma parcial, 

mesmo assim, fora orientada pelo representante de loja, a aplicar o 

selador de porcelanato, alegando que desta forma às manchas não 

aumentaria, além de que facilitaria a limpeza, pois assim, não absorveria 

as sujeiras, no entanto, mesmo após aplicado o selador as manchas 

continuaram a aumentar; que, inúmeras comunicações do defeito foram 

realizadas junto a primeira ré; que, o gerente da primeira ré pedira uma 

peça do piso como amostra, a qual seria enviada para análise na fábrica, 

mas quando fora recolher a peça de uma caixa que havia sobrado, sem 

ser usada, notara que já não tinha mais o número do lote de fabricação; 

que, o gerente levara a peça, alegando ser destinada à análise; que, 

solicitara, ainda, que a autora tirasse fotos do piso manchado e o 

enviasse por e-mail, o que fora prontamente feito; que, a primeira ré, 

entrara em contato com a autora, via telefone, dizendo que a fabricante ré, 

faria a substituição do piso por um outro novo, mas não daria a 
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argamassa, o rejunte e nem pagaria a mão de obra, proposta recusada de 

imediato pela autora, porque desta forma sofreria mais prejuízos; que, 

passados alguns dias, a autora recebera uma ligação de uma 

representante da ré fabricante do piso, dizendo ser da filial de Cuiabá, 

apresentando uma nova proposta, desta vez oferecera a troca do piso, 

juntamente com a argamassa e o rejunte, mas disse que a mão de obra 

ficaria por conta da requerente, mais uma vez houve a recusa da 

proposta pela autora, porque jamais concordaria em arcar com o prejuízo 

da mão de obra; que, a autora entrara com uma reclamação junto ao 

PROCON-Rondonópolis, no entanto, na audiência a segunda ré, recuara e 

não apresentara mais nenhuma proposta, sob a alegação de que o piso 

passara por testes e não apresentara nenhum defeito, sendo infrutífera a 

reclamação administrativa; que, requer a inversão do ônus da prova, eis 

que trata-se de relação consumerista; que, sofrera prejuízos materiais e 

morais, assim, requer a procedência da ação, condenando as rés ao 

pagamento de R$8.236,79 (oito mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta 

e nove centavos) a título de danos materiais, R$10.000,00 (dez mil reais) a 

título de danos morais e encargos da sucumbência. Junta documentos e 

dá a causa o valor de R$18.236,79 (dezoito mil, duzentos e trinta e seis 

reais e setenta e nove centavos), postulando a ação sob o manto da 

assistência judiciária.” A assistência judiciária fora deferida às (fls.40/41 – 

correspondência ID 4674197), não sobrevindo recurso. Realizou-se 

audiência de conciliação de (fls.83/87 – correspondência ID 5854102 a ID 

5854125), entretanto, não se obteve êxito. Devidamente citadas, 

ofereceram defesa (fls.143/280 – correspondência ID 6030848 a ID 

6030940 e fls.282/306 – correspondência ID 7215160 a ID 7215163), onde 

procuram rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, dizendo: 

“Portobello S/A (PBG S/A) – que, preliminarmente, argui a decadência da 

pretensão autoral, nos termos do artigo 26, inciso II, do Código de 

Processo Civil; que, no mérito, a autora adquirira 70m² (setenta metros 

quadrados) do produto 60X60 ELEGAN, este produzido pela ora ré; que, 

diversamente do que fora argumentado pela autora, a ré jamais 

reconhecera o alegado defeito de fabricação (manchas), o que se trata de 

mera ilação dissociada de amparos técnico e fático; que, inclusive, 

enfatize-se que após criteriosa análise a assistência técnica da ré 

encaminhara à autora o laudo, o qual também subsidiara a resposta junto 

ao PROCON-Rondonópolis; que, na referida análise fora considerada 

improcedente a reclamação da autora; que, os cuidados com a 

manutenção, devem-se observar o quadro inserido no Manual do Cliente, o 

qual indica, inclusive, o produto de limpeza específico para cada tipo de 

mancha; que, não se pode olvidar que a dificuldade na remoção de 

determinada mancha revela-se diretamente proporcional ao tempo que fica 

impregnada na superfície do revestimento; que, necessária a produção de 

prova pericial; que, ainda que fosse comprovado o vício (o que não se 

acredita), o acolhimento da pretensão da autora comportaria 

enriquecimento ilícito, na medida em que almeja, de forma concomitante, a 

restituição dos valores pagos pelo produto sem, no entanto, devolvê-lo no 

estado que se encontram, instalados ou não; que, mesmo que o produto 

apresentasse defeito de fabricação (o que é negado pela ré), os danos 

materiais não se encontram comprovados, de sorte a se associarem a 

meras conjecturas e estimativas unilaterais suscitadas pela parte adversa, 

nos termos do artigo 402 do Código Civil; que, impugna-se o pedido de 

indenização por danos morais, pois esbarra nas mesmas razões que 

impossibilitam o recebimento de indenização por danos materiais; que, 

pugna-se pelo reconhecimento da culpa concorrente, de sorte a implicar 

na redução pela metade dos valores arbitrados; que, não há comprovação 

de que o autor tenha suportado qualquer situação vexatória em razão da 

conduta da ré, restando totalmente descabida a pretensão indenizatória; 

que, indevida a inversão do ônus da prova; que, em caso de condenação 

deve ser levado em conta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, 

assim, requer a improcedência dos pedidos, com a condenação do autor 

nos ônus de sucumbência. Juntou documentos. Todimo Materiais Para 

Construção Ltda – que, preliminarmente, argui a decadência da pretensão 

autoral, nos termos do artigo 26, inciso II, do Código de Processo Civil; que, 

no mérito, em que pese os argumentos lançados pela autora em sua peça 

inicial, inexistem fundamentos fáticos ou jurídicos que autorizem a 

procedência dos seus argumentos em relação a esta contestante, pois, 

não merecem prosperar as razões suscitadas pela mesma, tendo em vista 

que esta ré não perpetrara nenhuma conduta ilícita contra os direitos da 

autora; que, a autora é que dera causa a ocorrência do evento danos, 

porque, agira de forma imprudente e desatenciosa, revelando culpa 

exclusiva do consumidor, fato este que elide a responsabilidade 

indenizatória prevista no dispositivo legal § 3º, do artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor; que, para esta contestante desenvolver sua 

defesa, teve grande dificuldade, socorrendo-se da peça de defesa da ré 

Portobello, um vez que a ré Portobello, realizara análise técnica 

laboratorial, efetuado por engenheiro, profissional habilitado para avaliar o 

que de fato ocorreu na obra da autora; que, conforme demonstra a 

contestação da segunda ré (Portobello – PBG S/A), estribada no seu 

conhecimento técnico, onde assevera por várias vezes, que o 

‘manchamento’ existentes no produto, não decorreram de vícios de 

fabricação, ‘mas sim de agente externo de limpeza pesada’, conforme 

amplamente demonstrado pelo fabricante do produto, quem, aliás, detém 

conhecimento técnico para avaliar qualquer defeito ou vício de fabricação 

em seus produto, diverge de maneira peremptória da versão da autora; 

que, não há rigorosamente nenhuma prova da existência de vícios nos 

pisos cerâmicos adquiridos pela autora e, tampouco, da responsabilidade 

da ré pelos eventos narrados na inicial; que, inexiste nexo de causalidade 

do pretenso dano moral; que, não há prova nos autos de condutas ilícitas 

por parte desta ré, no tocante aos supostos vícios verificados no produto, 

assim, requer seja a presente ação julgada improcedente, condenando o 

autor nos ônus de sucumbência. Juntou documentos.” Sobre as 

contestações, manifestou-se a autora (fls.309/334 – correspondência ID 

8105032 a ID 8105425). Foi determinada a intimação das partes para que 

informassem eventual interesse na produção de provas (fls.335/336 – 

correspondência ID 9555629), havendo manifestação das partes (autora e 

segunda ré) às (fls.338/340 – correspondência ID 9714726 e fls.342/429 – 

correspondência ID 9881272 a ID 9881282), nas quais pugnam pela 

instrução processual, a primeira ré deixara transcorrer o prazo para 

manifestação in albis, em conformidade com a certidão de (fl.430 – 

correspondência ID). O feito fora saneado às (fls.431/432 – 

correspondência ID 11377432), sendo rejeitadas as preliminares de 

decadência, nomeado perito judicial, bem como, designada audiência de 

instrução e julgamento, não sobrevindo recurso. O Laudo Pericial fora 

apresentado às (fls.496/515 – correspondência ID 18479237), o Laudo 

Complementar aportara às (fls.649/652 – correspondência ID 21097035), 

sendo expedido alvará judicial dos honorários à (fl.638 – correspondência 

ID 20098991). A audiência de instrução e julgamento ocorrera, em 06 de 

agosto de 2.019, sem oitiva de testemunhas (fls.683/686 – 

correspondência ID 22368934 a ID 22370107), ancoraram as Cartas 

Precatórias cumpridas às (fls.661/681 – correspondência ID 21621420 a 

ID 21715862 e fls.693/726 – correspondência ID 28651791 a ID 

28651796). Finalmente, fora designada data para entrega de memoriais à 

(fl.727 – correspondência ID 29025750), sendo entregues as alegações 

finais das partes às (fls.729/741 – correspondência ID 29235638, 

f ls.743/748 – correspondência ID 29597251 e fls.750/752 – 

correspondência ID 29658251), sendo ambas tempestivas, em 

consonância com a certidão de (fl.753 – correspondência ID 29728356), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

Prefacialmente, determino a Senhora Gestora verifique se os patronos das 

partes encontram-se regular e respectivamente cadastrados/habilitados 

nos presentes autos,  especia lmente,  devendo constar 

cadastrado/habilitado o patrono da parte ré (Portobello S/A – PBG S/A), Dr. 

Mariano Martorano Menegotto, inscrito na OAB/SC sob nº15.772, nos 

termos do petitório e documentos de (fls.442/450 – correspondência ID 

13752261 a ID 13753081). No caso em tela, a pretensão levada a efeito 

pela autora é a restituição do valor referente à compra do piso, 

argamassa, rejunte, bem como, gastos com mão de obra e reparação de 

danos morais, porque, segundo a inicial, teria sofrido danos morais em 

decorrência dos inúmeros transtornos causados após a danificação 

(manchamento) do produto vendido pela primeira ré, fabricado pela 

segunda ré. É indiscutível que a relação estabelecida entre as partes é de 

consumo, razão pela qual se submete às regras estabelecidas no Código 

de Defesa do Consumidor, entre elas, a inversão do ônus da prova, que 

se opera no caso em tela diante da verossimilhança das alegações 

autorais. Além disso, os documentos juntados pela autora reforçam a 

verossimilhança de suas alegações, eis que colaciona aos autos 

documento/extrato com informações fiscais do produto/compra (fl.31 – 

correspondência ID 4494006), bem como, cópia do Processo 

Administrativo sob FA nº0116-002.276-5, o qual tramitara junto ao 

PROCON-Rondonópolis em face das rés, na tentativa de solucionar o 

impasse (fls.37/39 – correspondência ID 4494125 a ID 4494126). Pois 

bem, analisando os autos verifica-se que às (fls.38/39 – correspondência 

ID 4494126) aportara Termo de Audiência, a qual se realizara junto ao 
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órgão consumerista, não havendo acordo entre as partes, eis que as rés 

alegam a inexistência de dano no produto adquirido pela parte autora, 

segundo os documentos de (fls.159/166 – correspondência ID 6030861 a 

ID 6030892). Em contrapartida, o Laudo Pericial de (fls.496/515 – 

correspondência ID 18479237 e fls.649/652 – correspondência ID 

21097035) é categórico ao afirmar que a tonalidade do produto é diversa 

da adquirida pela parte autora (Resposta à Questão 3, de fl.499 – 

correspondência ID 18479237, fl.04), bem como, de que há defeito de 

fabricação e, ainda, má indicação de uso de produto de limpeza, por parte 

do representante da primeira ré (Resposta à Questão 5, de fl.500 – 

correspondência ID 18479237, fl.05); do laudo se extrai, ainda, que as 

manchas (defeito do produto) não são removíveis (Resposta à Questão 7, 

de fl.501 – correspondência ID 18479237, fl.06). Desta forma, conclui-se 

que houve falha na prestação de serviço pelas rés, primeiramente porque 

a primeira ré comercializou piso defeituoso, segundo porque a segunda ré 

não efetuara a troca do produto defeituoso e congêneres como requerido 

pela autora, inexistindo prova de solução definitiva para a questão posta à 

liça, apesar de todos os esforços comprovadamente engendrados pela 

consumidora na tentativa de sanar o problema, conforme o processo 

administrativo apresentado por este em face das rés, permanecendo com 

o aparelho inoperante. Eis a jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – 

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – AQUISIÇÃO DE PISO 

CERÂMICO (PORCELANATO) – APARECIMENTO DE MANCHAS – 

REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL – INDICAÇÃO DE DEFEITO DE 

FÁBRICA (POROSIDADE ALTA) – DANO MORAL E MATERIAL – 

CONFIGURADOS – REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – 

PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO 

PROVIDO EM PARTE. “Quando esse vício for grave a ponto de repercutir 

sobre o patrimônio material ou moral do consumidor, a hipótese será de 

responsabilidade pelo fato do produto, observando-se, assim, o prazo 

prescricional quinquenal do art. 27 do referido diploma legal (...) Desse 

modo, a hipótese é de fato do produto, sujeito ao prazo prescricional de 5 

(cinco) anos (...)” (REsp 1176323/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 

16/03/2015). A falha na prestação de serviço das apelantes, consistente 

no fornecimento de piso cerâmico (porcelanato) com defeito (porosidade 

alta), aliado ao fato de que os consumidores tentaram resolver a questão 

extrajudicialmente, extrapolando o mero dissabor cotidiano, gera o dever 

de indenizar Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em 

quantia não condizente com os elementos dos autos e em inobservância 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT - AC: 

00237257920148110055 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 22/01/2020) “Apelação cível. Direito do 

consumidor. Aquisição de produto durável com defeito de qualidade. Piso 

porcelanato com manchas de fabricação. Responsabilidade objetiva do 

fornecedor. Impugnação genérica do valor dos danos materiais. 

Manutenção. Danos morais configurados. Quantum indenizatório. 

Minoração. Recurso parcialmente provido. O fornecedor de produto 

durável respondendo solidariamente com o fabricante pelo vício do 

produto, conforme estatui o caput do art. 18 do CDC. Os fornecedores de 

produtos e serviços defeituosos, respondem com base na teoria objetiva, 

baseada no risco de sua atividade. A impugnação genérica sobre o valor 

dos danos materiais, sem as especificações necessárias, se mostra 

ofensiva ao princípio do contraditório e não tem o condão de afastar o 

pedido na sua inteireza. A aquisição, pelo consumidor, de produto durável, 

piso porcelanato de primeira linha, e este apresenta defeitos, manchas 

logo após a aplicação, causa transtornos que ultrapassam as barreiras do 

mero dissabor. Minora-se o valor da indenização para se ajustar aos 

parâmetros da Corte e a extensão dos danos experimentados pela vítima.” 

(TJ-RO - AC: 70278332320168220001 RO 7027833-23.2016.822.0001, 

Data de Julgamento: 23/09/2019) Destaque-se que, no caso concreto, 

integra a responsabilidade das rés os valores dispendidos pela autora 

com a retirada do produto defeituoso já instalado (entenda-se gastos com 

mão de obra e demais produtos necessários à sua instalação, tais como 

argamassa e rejunte), bem como, a importância a ser empregada na nova 

instalação, englobando o valor do material empreendido na instalação o 

produto, ou seja, o valor/custo da mão de obra necessária para executar 

o referido serviço e os produtos indispensáveis à sua execução 

(argamassa e rejunte). Sobre o tema, é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. PISO PORCELANATO. VÍCIO NO PRODUTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO COMERCIANTE. DANO MATERIAL E DANO 

MORAL CONFIGURADOS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA: A parte ré, comerciante, deve arcar com o ônus dos danos 

causados, pois enquadra-se no conceito de fornecedor do Código de 

Defesa do Consumidor. Preliminar contrarrecursal rejeitada. VÍCIO NO 

PRODUTO: Os documentos constantes nos autos e a prova oral existente 

conferem verossimilhança a alegação dos autores de que o piso 

porcelanato adquirido junto a parte ré apresentou manchas escuras, 

enquanto que a demandada não se desincumbiu do ônus que lhe 

competia, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, ou seja, de que o 

produto se encontrava em perfeita condição de uso. Sendo assim, deve a 

parte ré ser responsabilizada pelos gastos com a retirada do piso viciado, 

novo piso porcelanato e sua colocação, materiais empregados e mão de 

obra. Recurso provido, no ponto. DANO MORAL: Incontroversa a 

existência do defeito que levou os autores a acionar a demandada 

administrativamente, no entanto, o vício não foi sanado, acarretando 

sofrimento aos autores e o ajuizamento da ação, que desde o ano de 2012 

tentam solucionar o impasse junto a parte ré. Resta... configurado o dano 

moral sofrido, face os transtornos acarretados pelo vício do produto que 

ultrapassaram meros dissabores do cotidiano. Indenização fixada em R$ 

5.000,00 aos autores, eis que proporcional ao caso concreto e compatível 

com o patamar estabelecido por este Colegiado para causas da mesma 

natureza e de similar complexidade, de modo que a presente indenização 

não poderá servir como meio de auferir lucro em detrimento da ré. 

SUCUMBÊNCIA: De inteira responsabilidade da parte ré, pois procedente a 

ação. REJEITARAM A PRELIMINAR CONTRARRECURSAL E DERAM 

PROVIMENTO AO APELO.” (TJ-RS - AC: 70078003522 RS, Relator: 

Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 22/11/2018, Décima Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/11/2018) 

(grifei) Frise-se que a parte ré não desconstituíra as alegações da parte 

autora de que o valor de instalação e desinstalação do produto em 

questão (entenda-se: mão de obra) corresponde à importância total de 

R$5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais), mesmo porque não carreara aos 

autos a comprovação da suposta pesquisa que menciona no item ‘II.4’ de 

(fl.147 – correspondência ID 6030848, fl.02) (art.373, II, CPC); em 

contrapartida, atestado está no autos de que o profissional que executara 

o assentamento do piso defeituoso o fizera de forma diligente, nos termos 

da (Resposta à Questão 12, de fl.505 – correspondência ID 18479237, 

fl.10), sendo, portanto, devida a importância fixada pela autora a título 

deste dano material (repiso que a importância de R$5.050,00 refere-se a 

instalação e desinstalação do piso, em atenção ao pleito autoral constante 

da ‘segunda parte’, do item ‘c’, de fl.24 – correspondência ID 4493932, 

fl.18). Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este 

consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em 

sua honra pela atitude arbitrária do ofensor. O dano moral, nos dizeres de 

Antônio Chaves “é a dor resultante de violação de um bem juridicamente 

tutelado sem repercussão patrimonial”. (Chaves, Antônio. Tratado de 

Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos Tribunais. 1995). É cediço que 

incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O 

processo se rege pelo princípio da verdade real, por meio do qual, 

procura-se um juízo de extrema probabilidade de existência ou 

inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de suas faculdades 

processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou 

fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações 

não decorrem as consequências pretendidas pela parte contrária. Sobre a 

questão, a doutrina explica: “A regra que impera mesmo em processo é de 

que ‘quem alega o fato deve prová-lo’. O fato será constitutivo, impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes 

no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de 

fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a 

quem alega, dele é o ônus da prova” Ernane Fidélis dos Santos. Manual de 

Direito Processual Civil, vol. I, pág. 424. Assim, irrefragavelmente provado 

que houve a má prestação de serviços, o que causou, com sua inércia 

dissabores de toda ordem à pessoa do autor, resta fixar o quantum 

indenizável. Ademais, a prova do dano moral reclama simples 

demonstração do ato ilícito. Sobre a matéria, pertinente a transcrição 

doutrinária de Carlos Alberto Bittar: “Na concepção moderna da teoria de 

reparação de danos morais prevalece de início, a orientação de que a 

responsabilização do agente se opera por força do simples fato da 

violação. Com isto, verificado o evento danoso, surge 'ipso facto' a 

necessidade de reparação, uma vez que presentes os pressupostos de 
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direito” (Reparação Civil por danos Morais - Ed. RT 1993 - p. 202). Eis a 

jurisprudência: “Direito do Consumidor. Vício do produto. Danos materiais e 

morais configurados. Indenização mantida. Apelação desprovida. 1. A 

prova pericial é peremptória: o produto apresenta vício de qualidade 

decorrente do processo de fabricação. 2. Destarte, na forma do art. 18, § 

1º. CDC, tem a apelada direito à restituição da quantia paga e à 

indenização pelos danos materiais e morais. 3. Os primeiros ficaram 

circunscritos às despesas que a apelada terá para remover o piso e 

colocar outro, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. 4. Por outro 

lado, a frustração na reforma da casa, com a aquisição de produto 

viciado, inegavelmente, ultrapassa os dissabores do cotidiano e causa 

danos morais. 5. Valor indenizatório adequado. 6. Apelação a que se nega 

provimento.” (TJ-RJ - APL: 00335200220128190203, Relator: Des(a). 

HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 28/05/2019, 

DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) Portanto, irrefragavelmente provado 

que houve a má prestação de serviços, causando, dissabores de toda 

ordem à autora, resta fixar o quantum indenizável, eis que o arbitramento 

da indenização do dano moral é ato exclusivo e indelegável do magistrado, 

devendo-se observar a proporcionalidade, razoabilidade e a equidade e, 

na situação dos autos, arbitro em R$5.000,00 (cinco mil reais), 

indenização esta que atende os princípios, pois, não se deve levar em 

conta apenas o potencial econômico da empresa demandada, é preciso 

também a repercussão do ressarcimento sobre a situação social e 

patrimonial da ofendida, para que lhe seja proporcionada. Por fim, quanto 

ao dano material na forma requerida pela autora, no valor de R$3.186,79 

(três mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e nove centavos), esta 

procede, pois, houve pagamento do produto defeituoso por parte da 

autora (fl.31 – correspondência ID 4494006), informação esta não 

desconstituída pelas rés (art.373, II, CPC e art.18, CDC), bem como, a 

importância referente à mão de obra (desinstalação e instalação), no 

importe R$5.050,00 (cinco mil, cinquenta reais), totalizando a importância 

de R$8.236,79 (oito mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e nove 

centavos). Nos termos da jurisprudência atual: “APELAÇÃO CÍVEL – BEM 

MÓVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO DEVIDAMENTE 

CARACTERIZADO – DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA – 

RECONHECIMENTO. Nos termos do art. 18 do CDC, comprovada a 

existência de vício do produto, o fornecedor responde pelos danos 

materiais – devidamente comprovados – causados à consumidora. 

Correto, portanto, o reembolso dos valores pagos. RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10007357320168260222 SP 

1000735-73.2016.8.26.0222, Relator: Antonio Nascimento, Data de 

Julgamento: 07/03/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 07/03/2019) Em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, 

qual seja, a procedência da ação em quase sua totalidade. Face ao 

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

espécie, JULGO PROCEDENTE a presente ‘Ação de Indenização por 

Danos Materiais e Morais’ afora por MARIA DE LOURDES DE CARVALHO 

em desfavor de TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e 

PORTOBELLO S/A (PBG S/A), todos com qualificação nos autos, para: a) 

condenar as rés – solidariamente – ao pagamento da importância de 

R$8.236,79 (oito mil duzentos e trinta e seis reais e setenta e nove 

centavos), a título de danos materiais, em parcela única, devidamente 

atualizados a partir do evento danoso, devendo ser corrigida – INPC – e 

juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar da data do 

desembolso; b) condenar as rés – solidariamente – ao pagamento de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser 

corrigido – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar 

desta decisão; c) condenar as rés – solidariamente –, também, no 

pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 

20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC). d) 

- determinar à parte autora que no prazo de 30 (trinta) dias efetue a 

devolução do material adquirido à empresa ré Todimo Materiais para 

Construção Ltda. 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.
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FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico: 

1005620-91.2017 Ação: Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores 

Autor: Murilo Soares dos Santos Réus: Kappa Empreendimentos 

Imobiliários e Outra Vistos, etc. MURILO SOARES DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste 

juízo com a presente 'Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de 

Valores ' em desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, JOSÉ VERGILIO FERREIRA FILHO e CRISTIANO DE CASTRO 

DAYRELL, com qualificação nos autos, aduzindo: “Que, adquiriu um lote 

de n° 10, quadra 20, conforme contrato em anexo, localizado no 

Residencial Parque Rosa Bororo, com a área de 200,00 (duzentos metros 

quadrados), no valor de R$ 44.337,20 (quarenta e quatro mil, trezentos e 

trinta e sete reais, vinte centavos), a ser pago em 180 parcelas 

sucessivas de R$ 233,92 (duzentos e trinta e três reais, noventa e dois 

centavos); que, efetuou o pagamento do valor de entrada em duas 

parcelas nos valores de R$ 1.052,64 e R$ 1.178,96 e iniciou o pagamento 

das parcelas; que, tempo depois, a obra foi embargada pela Justiça; que, 

entrou em contato com a ré a fim de resolver a questão, não obtendo 

êxito; que, não há mais qualquer possibilidade de manter o negócio 

entabulado entre as partes diante do total descumprimento dos prazos 

pela ré; que, os valores deverão ser restituídos, devidamente corrigidos, 

assim, requer a procedência da ação, com a condenação dos réus nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

9.769,77 (nove mil, setecentos e sessenta e nove reais, setenta e sete 

centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. 

Recebida a inicial, foi designado dia e horário para audiência de 

conciliação, a qual se realuizo, não se obtendo êxito. Devidamente citadas, 

apresentaram contestação, onde procuram rebater os argumentos 

levados a efeito pelo autor, dizendo: “Que, a ré não motivou o rompimento 

do pacto, mas evidente fica o desinteresse da autora em continuar o 

negócio realizado; que, concorda com o pedido de rescisão contratual, 

permanecendo a discussão somente em relação aos valores do 

reembolso; que, a ré não deu causa à rescisão; que, no caso de rescisão, 

há consequências, tal como multa contratual e indenização no importe de 

20%;; que, a empresa J. Vergilio Lançamentos de Imóveis Ltda é parte 

ilegítima a figurar no polo passivo, pois, não consta no contrato como 

responsável pelo objeto da contratação; que, foi contratada pela ré 

apenas para fins administrativos; que, não integra grupo econômico da 

primeira ré, assim, pugna pela improcedência do pedido, com a 

condenação do autor nos ônus da sucumbência. Juntam documentos”. 

Sobre a contestação, manifestara-se o autor. Foi determinada a 

especificação das provas, tendo as partes requerido o julgamento 

antecipado da lide (fls. 183 e 184 – Id 22208330 e 22648595), vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o 

faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Murilo Soares dos Santos ingressara com a presente ação de Rescisão 

Contratual c/c Restituição de Valores Pagos em desfavor de Kappa 

Empreendimentos Imobiliários Ltda e José Virgilio Ferreira Filho e Cristiano 

de Castro Dayrell, pois, segundo alega na inicial, no dia 06 de setembro de 

2014, firmaram contrato de compra e venda de imóvel junto à empresa ré, 

ocorrendo pagamento de várias parcelas, todavia, em face do não 

cumprimento do contrato por parte da ré, desejara rescindir o contrato de 

forma unilateral, não obtendo êxito, uma vez que a empresa exige, para 

tal, a cobrança das taxas constantes do contrato, referente ao do valor 

pago, bem como haja a restituição em uma única parcela. O pedido de 

ilegitimidade passiva dos réus não tem como vingar, uma vez que consta 

no instrumento de contrato, cláusula 4ª que a mesma participou de forma 

direta à realização do negócio jurídico que envolveu as partes, o que é o 

bastante para vinculá-la à demanda. “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - 

ILEGITI-MIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CONSTRUTO-RA - 

INOCORRÊNCIA - RESCISÃO DE CONTRA-TO DE CONSTRUÇÃO DE 
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EDIFÍCIO - DEVOLU-ÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS - POSSIBILIDADE. A 

legitimidade do réu decorre do fato de ser o mesmo a pessoa indicada, em 

sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença, 

sendo certo que a empresa que administra a construção de condomínio 

deve figurar no pólo passivo da ação ordinária de cobrança a título de 

restituição, tendo em vista ser responsável pelo custo e execução da 

obra, assim como pela administração do capital. Consideram-se nulas de 

pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações 

consideradas iníquas, abusivas, colocando o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

eqüidade, não ha-vendo, assim, óbice jurídico a que o magistrado interfira 

na relação contratual, ajus-tando a avença e estipulando a devolução das 

parcelas pagas em virtude de pacto de construção de edifício, a fim de 

que preva-leça o equilíbrio da relação estabelecida en-tre as partes 

contratantes". (TJMG -AC 357 160 - 0/3ª CC/Relatora: Juíza Jurema Brasil 

Marins J. 13/03/2002). Por tais motivos, rejeito a preliminar. 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 

não merece acolhimento, na forma proposta, pois, entendo que no caso 

posto à liça, o contrato que lastreia a pretensão não traz cláusula abusiva 

como quer fazer crer o autor. Inicialmente, importante salientar que 

inexiste dúvida quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à 

hipótese em tela, extraindo-se de seu artigo 53 a impossibilidade de perda 

total das prestações pagas em benefício do credor: "Art. 53 - Nos 

contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento 

em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, 

consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a 

perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão 

do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do 

produto alienado". Ainda em decorrência do mesmo Estatuto, são nulas de 

pleno direito as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada: "Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre 

outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços que: (...). IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 

sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;" Consta do contrato de 

compra e venda acostado aos autos o percentual da taxa de retenção, no 

caso de rescisão contratual é de 10% (dez por cento) e 20% a título de 

indenização por lucros cessantes e despesas com administração, 

comercialização e marketing, perfeitamente aceitável consoante a 

jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. 

"AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO DE PARTE DO 

VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. 10% A 25% SOBRE AS 

PARCELAS APORTADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. AGRAVO QUE NÃO 

IMPUGNA O FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO AGRAVADA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. O agravo regimental que apenas 

repete as teses já apresentadas no recurso especial, sem impugnar o 

fundamento central da decisão agravada, encontra óbice na Súmula n. 

182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar 

especificamente os fundamentos da decisão agravada". 2. Esta Corte 

Superior, à luz de precedentes firmados pela Segunda Seção, entende 

que "o compromissário comprador que deixa de cumprir o contrato em 

face da insuportabilidade da obrigação assumida tem o direito de promover 

ação a fim de receber a restituição das importâncias pagas" (EREsp 

59870/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 10/04/2002, DJ 09/12/2002 p. 281). 3. Porém, o percentual a ser retido 

pelo vendedor, bem como o valor da indenização a ser paga como 

contraprestação pelo uso do imóvel, são fixados à luz das 

particularidades do caso concreto, razão pela qual se mostra inviável a via 

do recurso especial ao desiderato de rever o quantum fixado nas 

instâncias inaugurais de jurisdição (Súmula 07). 4. Tendo em vista que o 

valor de retenção determinado pelo Tribunal a quo (10% das parcelas 

pagas) não se distancia do fixado em diversas ocasiões por esta Corte 

Superior (que entende possível o valor retido flutuar entre 10% a 25%), o 

recurso especial não prospera. 5. Recurso não provido." (AgRg no REsp 

1110810/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 03/09/2013, DJe 06/09/2013) "EMENTA: AGRAVO RETIDO. 

NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISÃO DE CONTRATO OU RESTITUIÇÃO. 

CONTRATO HABITACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. 

NÃO CONFIGURAÇÃO. INADIMPLEMENTO DO 

PROMISSÁRIO-COMPRADOR, COM RESCISÃO CONTRATUAL. PROVA. 

RESTITUIÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DE MULTA EM PERCENTUAL MAIOR 

QUE O PRETENDIDO PELA PRÓPRIA PROMITENTE-VENDEDORA. NÃO 

CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

CONTRATUAL. DEDUÇÃO INCABÍVEL. ENCARGOS LEGAIS. FIXAÇÃO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. 

CABIMENTO. CORREÇÃO DA PARCELA PELO INCC. CABIMENTO NO 

CURSO DA OBRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO 

PROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSOS DE 

APELAÇÃO CONHECIDOS, PRINCIPAL PROVIDO EM PARTE E ADESIVO 

NÃO PROVIDO. I - Não deve ser conhecido o agravo retido que não 

contou com pedido de apreciação em sede de apelação ou contrarrazões, 

conforme comando do art. 523, §1º, do CPC/73. II - Se o contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel na planta não foi ajustado com a 

construtora contratada para edificar a obra, mas com a empresa 

incorporadora, proprietária original do imóvel, ela não tem legitimidade ad 

causam para responder pela devolução das parcelas pagas pelo 

promissário comprador inadimplente, em face da rescisão contratual. III - 

Como já definido pelo STJ, o promitente-vendedor pode repassar ao 

promissário-comprador a obrigação de arcar com a comissão de 

corretagem, desde que devidamente informado no contrato de promessa 

de compra e venda. No caso, ausente cláusula que permita a cobrança, a 

retenção da parcela quando da rescisão contratual é indevida. IV- 

Havendo rescisão do contrato por inadimplemento do comprador, o 

vendedor deve restituir, de imediato, as parcelas pagas (Súmula 543 do 

STJ), com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios 

contados do trânsito em julgado, podendo reter parcela a título de multa 

moratória, no percentual variável entre 10 a 25% do valor pago, como já 

definido pelo STJ. Se a própria promitente-vendedora propõe retenção 

menor, não pode agora, em sede recursal, pretender majoração da verba, 

em franco venire contra factum proprium. V- Em se tratando de sentença 

condenatória, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser 

fixados com base no valor da condenação, se inaplicável a regra do art. 

85 §8º do CPC, mas devem ser pagos por ambas as partes se ocorrer 

sucumbência recíproca. VI - Durante o curso da obra é permitida a 

correção monetária da parcela do contrato pelo INCC - Índice Nacional de 

Custo de Construção, não se tratando de cobrança abusiva. VI - 

Comprovado o inadimplemento, age em exercício regular de direito o 

promitente-vendedor que inscreve o nome do promissário-comprador nos 

cadastros de proteção ao crédito, excludente que afasta a 

responsabilidade civil de indenizar por dano moral. VII - Agravo retido 

inadmitido. Apelações conhecidas, principal provida em parte e adesiva 

não provida." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.184761-2/002, Relator(a): 

Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

16/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018). De forma que, não há 

que se falar em abusividade, assim, via de consequência, deve a empresa 

ré efetuar a devolução do valor pago pelo autor, fazendo a devida 

dedução dos percentuais elencados no contrato, devidamente corrigido, 

ou seja, 1% de juros ao mês a partir da citação e correção monetária – 

INPC - a contar do desembolso. Face ao exposto, o mais que consta dos 

autos e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a 'Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores 

Pagos e Indenização por Danos Morais' proposta por MURILO SOARES 

DOS SANTOS, em desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, CRISTIANO DE CASTRO DAYRELL e JOSÉ VERGÍLIO FERREIRA 

FILHO , com qualificação nos autos, para declarar rescindido o contrato 

particular de compromisso de compra e venda firmado em 06 de setembro 

de 2014, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo 

haver por parte da empresa ré a restituição dos valores pagos pelo autor, 

em parcela única, com o decote dos percentuais elegidos pelas partes no 

referido instrumento contratual, valor que deverá ser corrigido – juros de 

1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do 

desembolso. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), 

sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado. Uma vez julgado 

parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, 

processualmente, que se distribua e se autorize a compensação dos ônus 

sucumbenciais na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 

60% (sessenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do 

CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as 

despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de 

justiça concedida ao autor da ação e, no caso da autora, deverá ser 

observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. 
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Transitada em julgado, o que deve ser certificado, expeça-se o 

necessário, após arquive-se. Publique-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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000503-22.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO RIBEIRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PIETRA PY ALBERS OAB - MT14294/O (ADVOGADO(A))

FREDERICO RODRIGUES DE SANTANA OAB - GO39498 (ADVOGADO(A))

VINICIUS VARGAS LEITE OAB - MT11213-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REU)

JVF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANO RODRIGUES COSTA OAB - GO21529 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico: 

1000503-22.2017 Ação: Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores 

Autor: Ivanildo Ribeiro da Silva Réus: Kappa Empreendimentos Imobiliários 

e Outra Vistos, etc. IVANILDO RIBEIRO DA SILVA, com qualificação nos 

autos, via seu bastante procurador, ingressara neste juízo com a presente 

'Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais' 

em desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e JVF 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, com qualificação nos autos, aduzindo: “Que, 

adquiriu um lote de n° 16, quadra 19, conforme contrato em anexo, 

localizado no Residencial Parque Rosa Bororo, no valor de R$ 46.414,91 

(quarenta e seis mil, quatrocentos e quatorze reais, noventa e um 

centavos), a ser pago em 144 parcelas sucessivas de R$ 305,86 

(trezentos e cinco reais, oitenta e seis centavos); que, efetuou o 

pagamento do valor de entrada em duas parcelas nos valores de R$ 

1.118,43 e R$ 1.252,64 e iniciou o pagamento das parcelas, não sendo 

entregue a obra no prazo convencionado; que, tempo depois, a obra foi 

embargada pela Justiça; que, entrou em contato com a ré a fim de resolver 

a questão, não obtendo êxito; que, não há mais qualquer possibilidade de 

manter o negócio entabulado entre as partes diante do total 

descumprimento dos prazos pela ré; que, os valores deverão ser 

restituídos, devidamente corrigidos, assim, requer a procedência da ação, 

com a condenação dos réus em danos morais e materiais, bem como nos 

encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 

64.980,87 (sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais, oitenta e 

sete centavos), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”. 

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido, não 

sobrevindo nenhum recurso, sendo designado dia e horário para 

audiência de conciliação, a qual se realizou, não se obtendo 

êxito.Devidamente citadas, apresentaram contestação, onde procuram 

rebater os argumentos levados a efeito pelo autor, dizendo: “Que, a ré não 

motivou o rompimento do pacto, mas evidente fica o desinteresse da 

autora em continuar o negócio realizado; que, concorda com o pedido de 

rescisão contratual, permanecendo a discussão somente em relação aos 

valores do reembolso; que, a ré não deu causa à rescisão; que, no caso 

de rescisão, há consequências, tal como multa contratual e indenização 

no importe de 20%; que, a empresa J. Vergilio Lançamentos de Imóveis 

Ltda é parte ilegítima a figurar no polo passivo, pois, não consta no 

contrato como responsável pelo objeto da contratação; que, foi contratada 

pela ré apenas para fins administrativos; que, não integra grupo 

econômico da primeira ré, assim, pugna pela improcedência do pedido, 

com a condenação do autor nos ônus da sucumbência. Juntam 

documentos”. Sobre a contestação, manifestara-se o autor. Foi 

determinada a especificação das provas, tendo as partes requerido o 

julgamento antecipado da lide (fls. 266 e 267 – Id 22866553 e 23799082), 

vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova 

documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a 

um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o 

faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Ivanildo Ribeiro da Silva ingressara com a presente ação de Rescisão 

Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Danos Morais em desfavor 

de Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda e JVF Negócios Imobiliários, 

pois, segundo alega na inicial, no dia 07 de setembro de 2014, firmaram 

contrato de compra e venda de imóvel junto à empresa ré, ocorrendo 

pagamento de várias parcelas, todavia, em face do não cumprimento do 

contrato por parte da ré, desejara rescindir o contrato de forma unilateral, 

não obtendo êxito, uma vez que a empresa exige, para tal, a cobrança das 

taxas constantes do contrato, referente ao do valor pago, bem como haja 

a restituição em uma única parcela. O pedido de ilegitimidade passiva dos 

réus não tem como vingar, uma vez que consta no instrumento de 

contrato, cláusula 4ª que a mesma participou de forma direta à realização 

do negócio jurídico que envolveu as partes, o que é o bastante para 

vinculá-la à demanda. “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - 

ILEGITI-MIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CONSTRUTO-RA - 

INOCORRÊNCIA - RESCISÃO DE CONTRA-TO DE CONSTRUÇÃO DE 

EDIFÍCIO - DEVOLU-ÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS - POSSIBILIDADE. A 

legitimidade do réu decorre do fato de ser o mesmo a pessoa indicada, em 

sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença, 

sendo certo que a empresa que administra a construção de condomínio 

deve figurar no pólo passivo da ação ordinária de cobrança a título de 

restituição, tendo em vista ser responsável pelo custo e execução da 

obra, assim como pela administração do capital. Consideram-se nulas de 

pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações 

consideradas iníquas, abusivas, colocando o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé ou a 

eqüidade, não ha-vendo, assim, óbice jurídico a que o magistrado interfira 

na relação contratual, ajus-tando a avença e estipulando a devolução das 

parcelas pagas em virtude de pacto de construção de edifício, a fim de 

que preva-leça o equilíbrio da relação estabelecida en-tre as partes 

contratantes". (TJMG -AC 357 160 - 0/3ª CC/Relatora: Juíza Jurema Brasil 

Marins J. 13/03/2002). Por tais motivos, rejeito a preliminar. 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 

não merece acolhimento, na forma proposta, pois, entendo que no caso 

posto à liça, o contrato que lastreia a pretensão não traz cláusula abusiva 

como quer fazer crer o autor. Inicialmente, importante salientar que 

inexiste dúvida quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à 

hipótese em tela, extraindo-se de seu artigo 53 a impossibilidade de perda 

total das prestações pagas em benefício do credor: "Art. 53 - Nos 

contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento 

em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, 

consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a 

perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão 

do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do 

produto alienado". Ainda em decorrência do mesmo Estatuto, são nulas de 

pleno direito as cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada: "Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre 

outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços que: (...). IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, 

abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou 

sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;" Consta do contrato de 

compra e venda acostado aos autos o percentual da taxa de retenção, no 

caso de rescisão contratual é de 10% (dez por cento) e 20% a título de 

indenização por lucros cessantes e despesas com administração, 

comercialização e marketing, perfeitamente aceitável consoante a 

jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça. 

"AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO DE PARTE DO 

VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL. 10% A 25% SOBRE AS 

PARCELAS APORTADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7. AGRAVO QUE NÃO 

IMPUGNA O FUNDAMENTO CENTRAL DA DECISÃO AGRAVADA. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 1. O agravo regimental que apenas 

repete as teses já apresentadas no recurso especial, sem impugnar o 

fundamento central da decisão agravada, encontra óbice na Súmula n. 

182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar 

especificamente os fundamentos da decisão agravada". 2. Esta Corte 

Superior, à luz de precedentes firmados pela Segunda Seção, entende 

que "o compromissário comprador que deixa de cumprir o contrato em 

face da insuportabilidade da obrigação assumida tem o direito de promover 

ação a fim de receber a restituição das importâncias pagas" (EREsp 

59870/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado 

em 10/04/2002, DJ 09/12/2002 p. 281). 3. Porém, o percentual a ser retido 

pelo vendedor, bem como o valor da indenização a ser paga como 
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contraprestação pelo uso do imóvel, são fixados à luz das 

particularidades do caso concreto, razão pela qual se mostra inviável a via 

do recurso especial ao desiderato de rever o quantum fixado nas 

instâncias inaugurais de jurisdição (Súmula 07). 4. Tendo em vista que o 

valor de retenção determinado pelo Tribunal a quo (10% das parcelas 

pagas) não se distancia do fixado em diversas ocasiões por esta Corte 

Superior (que entende possível o valor retido flutuar entre 10% a 25%), o 

recurso especial não prospera. 5. Recurso não provido." (AgRg no REsp 

1110810/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 03/09/2013, DJe 06/09/2013) "EMENTA: AGRAVO RETIDO. 

NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISÃO DE CONTRATO OU RESTITUIÇÃO. 

CONTRATO HABITACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. 

N Ã O  C O N F I G U R A Ç Ã O .  I N A D I M P L E M E N T O  D O 

PROMISSÁRIO-COMPRADOR, COM RESCISÃO CONTRATUAL. PROVA. 

RESTITUIÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DE MULTA EM PERCENTUAL MAIOR 

QUE O PRETENDIDO PELA PRÓPRIA PROMITENTE-VENDEDORA. NÃO 

CABIMENTO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO 

CONTRATUAL. DEDUÇÃO INCABÍVEL. ENCARGOS LEGAIS. FIXAÇÃO. 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. 

CABIMENTO. CORREÇÃO DA PARCELA PELO INCC. CABIMENTO NO 

CURSO DA OBRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INADIMPLEMENTO 

PROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSOS DE 

APELAÇÃO CONHECIDOS, PRINCIPAL PROVIDO EM PARTE E ADESIVO 

NÃO PROVIDO. I - Não deve ser conhecido o agravo retido que não 

contou com pedido de apreciação em sede de apelação ou contrarrazões, 

conforme comando do art. 523, §1º, do CPC/73. II - Se o contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel na planta não foi ajustado com a 

construtora contratada para edificar a obra, mas com a empresa 

incorporadora, proprietária original do imóvel, ela não tem legitimidade ad 

causam para responder pela devolução das parcelas pagas pelo 

promissário comprador inadimplente, em face da rescisão contratual. III - 

Como já definido pelo STJ, o promitente-vendedor pode repassar ao 

promissário-comprador a obrigação de arcar com a comissão de 

corretagem, desde que devidamente informado no contrato de promessa 

de compra e venda. No caso, ausente cláusula que permita a cobrança, a 

retenção da parcela quando da rescisão contratual é indevida. IV- 

Havendo rescisão do contrato por inadimplemento do comprador, o 

vendedor deve restituir, de imediato, as parcelas pagas (Súmula 543 do 

STJ), com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios 

contados do trânsito em julgado, podendo reter parcela a título de multa 

moratória, no percentual variável entre 10 a 25% do valor pago, como já 

definido pelo STJ. Se a própria promitente-vendedora propõe retenção 

menor, não pode agora, em sede recursal, pretender majoração da verba, 

em franco venire contra factum proprium. V- Em se tratando de sentença 

condenatória, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser 

fixados com base no valor da condenação, se inaplicável a regra do art. 

85 §8º do CPC, mas devem ser pagos por ambas as partes se ocorrer 

sucumbência recíproca. VI - Durante o curso da obra é permitida a 

correção monetária da parcela do contrato pelo INCC - Índice Nacional de 

Custo de Construção, não se tratando de cobrança abusiva. VI - 

Comprovado o inadimplemento, age em exercício regular de direito o 

promitente-vendedor que inscreve o nome do promissário-comprador nos 

cadastros de proteção ao crédito, excludente que afasta a 

responsabilidade civil de indenizar por dano moral. VII - Agravo retido 

inadmitido. Apelações conhecidas, principal provida em parte e adesiva 

não provida." (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.184761-2/002, Relator(a): 

Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

16/10/2018, publicação da súmula em 26/10/2018). De forma que, não há 

que se falar em abusividade, assim, via de consequência, deve a empresa 

ré efetuar a devolução do valor pago pelo autor, fazendo a devida 

dedução dos percentuais elencados no contrato, devidamente corrigido, 

ou seja, 1% de juros ao mês a partir da citação e correção monetária – 

INPC - a contar do desembolso. No que se refere ao pedido de 

condenação das empresas rés em danos morais, não vejo nenhum motivo 

plausível para acatá-lo, pois, a jurisprudência de nossos tribunais é 

uníssona em afirmar que o simples descumprimento do contrato não é 

motivo suficiente para causar dano moral. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL - RESCISÃO - DANOS MATERIAIS - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANOS MORAIS - MERO DISSABOR - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECONVENÇÃO. 1. Impor a condenação 

à imobiliária é desarrazoado, porque não agiu com qualquer imprudência 

ou imperícia, mas como mera intermediadora do negócio, realizando a 

aproximação das partes, devendo ser responsabilizado tão somente o 

réu, proprietário do imóvel, notadamente porque inexiste previsão 

contratual da alegada solidariedade, nem imposição legal neste sentido. 2. 

O mero descumprimento de obrigações contratuais não enseja 

indenização por dano imaterial, pois acarreta apenas aborrecimento, 

mágoa e dissabor, que fogem da órbita do dano moral e não fazem surgir 

o direito à percepção de seu ressarcimento. 3. Os honorários advocatícios 

devem ser fixados de forma independente na ação principal e na 

reconvenção, por constituírem feitos autônomos. (TJMG - APELAÇÃO 

CÍVEL Nº 1.0027.12.018536-1/005 REL. DES. MAURÍLIO GABRIEL, julgado 

em 07 de novembro de 2019). Ademais, no caso posto à liça, quem deu 

causa à rescisão foi o próprio autor, uma vez que não há nos autos 

nenhum adminículo de prova demonstrando que as rés deram motivo a tal 

desiderato. É como sempre acontece em casos desse naipe: alegam e 

nada comprovam. Face ao exposto, o mais que consta dos autos e 

princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a 'Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores 

Pagos e Indenização por Danos Morais' proposta por IVANILDO RIBEIRO 

DA SILVA, em desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA e JVF NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, com qualificação nos autos, para 

declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e 

venda firmado em 07 de setembro de 2014, referente ao imóvel descrito e 

caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa ré a 

restituição dos valores pagos pelo autor, em parcela única, com o decote 

dos percentuais elegidos pelas partes no referido instrumento contratual, 

valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária ‘INPC’ a contar do desembolso, ratificando a decisão 

inicial. Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre 

o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado. Uma vez julgado 

parcialmente procedente a pretensão conjunta, é imperioso, 

processualmente, que se distribua e se autorize a compensação dos ônus 

sucumbenciais na proporção de 40% (quarenta por cento) para o autor e 

60% (sessenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do 

CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as 

despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de 

justiça concedida ao autor da ação e, no caso da autora, deverá ser 

observado o disposto no § 3°, do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, o que deve ser certificado, expeça-se o 

necessário, após arquive-se. Publique-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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001274-34.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DAVID GONZALEZ GALLARDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1001274-34.2016 Ação: Execução de Sentença Exequente: Jorge David 

Gonzalez Gallardo. Executada: Serasa S.A. Vistos, etc... JORGE DAVID 

GONZALEZ GALLARDO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, na ação de “Execução de Sentença” que move em desfavor 

de SERASA S.A., devidamente qualificada, ingressou com o petitório de 

(id.31409387), vindo-me conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: 

O pedido formulado pela parte exequente é pertinente, uma vez que fora 

alcançado o objetivo almejado, qual seja, o recebimento do crédito, por 

isso, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a extinção do feito. Face 

ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, JULGO e DECLARO, 

por sentença, EXTINTO o presente processo, promovido por JORGE 

DAVID GONZALEZ GALLARDO, em desfavor de SERASA S.A., com 

qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro no 

artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Custas pela parte 
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executada. Defiro o levantamento dos valores perseguidos pelo 

exequente no (id.31104019), sobre a importância depositada no 

(id.31383709), com suas devidas correções, expedindo-se o competente 

alvará judicial. No que tange ao saldo remanescente, este, por sua vez, 

deverá ser devolvido à executada (id.31383707), mediante as cautelas de 

estilo. Façam as baixas devidas. Transitada em julgado, o que deve ser 

certificado e após pagas as custas, se houver, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 29 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: 1003664-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE PORTO FERREIRA (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:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

NCPC, bem como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, 

IMPULSIONO os presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte 

autora, para querendo, impugnar a Contestação de ID 27597963.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000019-36.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LUIS BARBOSA DOS 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 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006959-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LGD INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES DE ALMEIDA OAB - SC37317 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (EXECUTADO)

 

Intimação do Dr. VITTOR ARTHUR GALDINO, CLOVIS SGUAREZI MUSSA 

DE MORAES e AUGUSTO MARIO VIEIRA 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006959-51.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LGD INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ALVES DE ALMEIDA OAB - SC37317 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (EXECUTADO)

 

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

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

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para 

manifestar-se acerca das do peticionamento de ID retro, requerendo o que 

entender de direito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007331-29.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO MAGNO ESPINDOLA CAMARGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007331-29.2020.8.11.0003. 

EXEQUENTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: RONALDO MAGNO ESPINDOLA CAMARGO Vistos etc. 

Cite-se o executado, na forma requerida na inicial, para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar o débito, sob pena de serem penhorados tantos bens 

quantos bastem para a quitação da dívida. Por ocasião da constrição 

patrimonial referenciada, deverá o Sr. Meirinho proceder também à 

avaliação dos bens penhorados, lavrando-se o respectivo auto e de tais 

atos, intimando, na mesma oportunidade, o executado, consoante o 

disposto no artigo 829, §1º, do CPC e para os fins do artigo 914, do 

mesmo diploma legal. Após, intime-se o credor da aludida penhora. Fixo de 

plano, os honorários advocatícios em 10% (dez pontos percentuais) sobre 

o valor do débito, e para as hipóteses de pronto pagamento, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. A expedição do 

mandado está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxas 

judiciais, em quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena de 

cancelamento da distribuição, bem como a comprovação do pagamento de 

eventuais diligências do Oficial de Justiça, em igual prazo. Intime-se. 

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

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007361-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NEUZA RODRIGUES BEZERRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007361-64.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): ANA NEUZA RODRIGUES BEZERRA REU: BANCO BRADESCO 

Vistos etc. DEFIRO a AJG pugnada na exordial. Dispõe o art. 334 do CPC, 

que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por 

ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o 

requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 

183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido 

codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015808-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MAGALHAES ARAKAKI (EXEQUENTE)

FRANCISCO SEIKO ARAKAKI (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO FILHO OAB - MT0006174S 

(ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PEREIRA SANTANA (EXECUTADO)

LATICINIO SAO LOURENCO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1015808-75.2019.8.11.0003. 

EXEQUENTE: SILVIA MAGALHAES ARAKAKI INVENTARIADO: FRANCISCO 

SEIKO ARAKAKI EXECUTADO: LATICINIO SAO LOURENCO LTDA - ME, 

JAIR PEREIRA SANTANA Vistos etc. É cediço que o espólio será 

representado em juízo pelo inventariante. Os herdeiros e sucessores 

serão legitimados quando o inventário tiver inventariante (art. 75, VII, §1º, 

CPC) ou, pela sucessão representada por todos os herdeiros mais a 

viúva, caso ainda não tenha sido aberto o inventário. In casu, ao que tudo 

indica, houve a abertura de inventário. Todavia, não é menos certo que, 

encerrado o arrolamento sumário do espólio, com transito em julgado, a 

regularidade da representação processual também depende da presença 

de todos os herdeiros. ISTO POSTO, INTIME-SE a autora/inventariante 

para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos informações atualizadas 

quanto ao deslinde dos autos de inventário noticiados, regularizando-se o 

polo ativo, caso necessário. Intimem-se. Expeça-se o necessário 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007399-76.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCANVECO TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ANAIDES CABRAL NETTO OAB - MT0007859A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REU)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007399-76.2020.8.11.0003. 

AUTOR(A): SCANVECO TRANSPORTES LTDA - ME REU: BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS Vistos etc. Dispõe o art. 334 do CPC, 

que, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o 

caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de 

conciliação ou de mediação. No entanto, a parte autora requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos presentes autos. Assim, por 

ora, deixo de designar audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o 

requerido, para, querendo, contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III, e 

183/CPC) com as advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido 

codex. Com a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) 

dias. A expedição do mandado está condicionada ao efetivo recolhimento 

das custas e taxa judicial em quinze (15) dias (art. 290, do CPC), sob pena 

de cancelamento da distribuição. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008565-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO DE MELLO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1008565-80.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SERGIO DE MELLO SANTOS Vistos etc. 

Com fulcro no art. 329 do CPC[1], RECEBO o aditamento à petição inicial. 

Readequado o valor da causa, INTIME-SE a parte autora para recolhimento 

das custas processuais correspondentes, no prazo de 15 (quinze) dias, 

como já determinado, sob pena de cancelamento da distribuição, nos 

termos 290 do CPC. INDEFIRO o pleito retro, eis que não restou 

demonstrada a imprescindibilidade da intervenção judicial para verificação 

da informação colimada com a diligência requerida pela parte autora. 

INTIME-SE ainda a parte autora para, no prazo supra, trazer aos autos 

endereço atualizado do requerido, incluindo o Código de Endereçamento 

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

DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO [1] Art. 329. O autor poderá: I - até a 

citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente 

de consentimento do réu;

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 446437 Nr: 1619-90.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELHEM NAIM CHARAFEDDINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ZAHER 

& CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN SALVIANO DOS SANTOS - 

OAB:12851-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608, 

MOHAMED KHALIL ZAHER - OAB:4778, OSWALDO PEREIRA CARDOSO 

FILHO - OAB:5705/MT

 Autos n.º 446437 – Cumprimento de Sentença

Vistos etc.

Defiro os requerimentos de fls. 712 e 714 e, para tanto,

determino o levantamento da importância depositada na espécie, mediante 

a

expedição dos competentes alvarás, nos moldes postulados.

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.

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006322-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO PACHECO ROCHA OAB - MS18847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Divina Vila Barbosa (REU)

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

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

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

CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE IAFELICE DOS SANTOS PROCESSO n. 

1006322-66.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 30.445,20 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

DALVA PEREIRA DE OLIVEIRA Endereço: Rua Santo Antônio, 1205, 

quadra 01, lote 21, Parque São Jorge, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-200 POLO PASSIVO: Nome: PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, 

dos termos da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição 

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

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:Trata-se de Ação de 

Usucapião, em que DALVA PEREIRA DE OLIVEIRA, move contra 

PANORAMA IMOBILIÁRIA LTDA e de DIVINA VILA BARBOSA, sendo 

distribuída em 10/06/2019, autos de numeração única 

1006322-66.2019.811.0003, tendo como valor da causa: R$ R$30.445,20 
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(trinta mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos). 

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: “Um lote de terreno urbano para 

construção, sob nº 21, da quadra 01, do loteamento “Parque São Jorge”, 

com área de 360,00 m², objeto da matrícula nº 39.022 do Cartório do 1º 

Ofício da Comarca de Rondonópolis.” DECISÃO: "Vistos etc. Recebo a 

emenda de ID. 21105628. Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Cite-se a parte ré, 

na forma requerida na inicial, para, querendo, contestar a ação em 15 

(quinze) dias úteis, consignada as advertências legais. Citem-se, por 

edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, os interessados ausentes, incertos 

e desconhecidos. (artigo 259, inciso I do CPC). Citem-se pessoalmente os 

confinantes (artigo 246, §3º do CPC). Cientifique-se para que manifeste 

eventual interesse na causa a União, o Estado e o Município de 

Rondonópolis/MT, encaminhando a cada ente cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram. Notifique-se o Ministério Público (artigo 178 

do CPC). Expeça-se o necessário. Cumpra-se." 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, PAULO JOSE RODRIGUES 

AMORIM, digitei. RONDONÓPOLIS, 24 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1006322-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO PACHECO ROCHA OAB - MS18847 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Divina Vila Barbosa (REU)

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO 

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

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

CITAÇÃO PRAZO DE 15 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO JORGE IAFELICE DOS SANTOS PROCESSO n. 

1006322-66.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 30.445,20 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

DALVA PEREIRA DE OLIVEIRA Endereço: Rua Santo Antônio, 1205, 

quadra 01, lote 21, Parque São Jorge, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78700-200 POLO PASSIVO: Nome: Divina Vila Barbosa, Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, 

acima qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos 

da ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

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

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Usucapião, em que DALVA 

PEREIRA DE OLIVEIRA, move contra PANORAMA IMOBILIÁRIA LTDA e de 

DIVINA VILA BARBOSA, sendo distribuída em 10/06/2019, autos de 

numeração única 1006322-66.2019.811.0003, tendo como valor da causa: 

R$ R$30.445,20 (trinta mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte 

centavos). DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: “Um lote de terreno 

urbano para construção, sob nº 21, da quadra 01, do loteamento “Parque 

São Jorge”, com área de 360,00 m², objeto da matrícula nº 39.022 do 

Cartório do 1º Ofício da Comarca de Rondonópolis.” DECISÃO: "Vistos etc. 

Recebo a emenda de ID. 21105628. Estão presentes os requisitos da 

petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os 

documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). 

Cite-se a parte ré, na forma requerida na inicial, para, querendo, contestar 

a ação em 15 (quinze) dias úteis, consignada as advertências legais. 

Citem-se, por edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, os interessados 

ausentes, incertos e desconhecidos. (artigo 259, inciso I do CPC). 

Citem-se pessoalmente os confinantes (artigo 246, §3º do CPC). 

Cientifique-se para que manifeste eventual interesse na causa a União, o 

Estado e o Município de Rondonópolis/MT, encaminhando a cada ente 

cópia da inicial e dos documentos que a instruíram. Notifique-se o 

Ministério Público (artigo 178 do CPC). Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se." 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, PAULO JOSE RODRIGUES AMORIM, digitei. RONDONÓPOLIS, 24 

de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 
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de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009731-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EVANILDA MARTINS BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1009731-21.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: EVANILDA MARTINS BORGES REQUERIDO: ENERGISA 

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

ressaltar que o caso deve ser analisado segundo a ótica consumerista. 

Neste contexto, cabe-nos apreciar o pedido de inversão do ônus da prova 

apresentado pelo requerente na exordial, questão sobre a qual coligimos a 

orientação abaixo: “Inversão do ônus da prova. O processo civil 

tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, de sorte que as 

partes podem estipular a inversão em relação ao critério da lei (CPC 333 

par. ún., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do ônus da prova 

em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente ou verossímil 

sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio constitucional da 

isonomia, pois o consumidor, como parte reconhecidamente mais fraca e 

vulnerável na relação de consumo (CDC 4.º I), tem de ser tratado de forma 

diferente, a fim de que seja alcançada a igualdade real entre os partícipes 

da relação de consumo. O inciso comentado amolda-se perfeitamente ao 

princípio constitucional da isonomia, na medida em que trata desigualmente 

os desiguais, desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., 

n. 8, p. 42).”[1] (grifamos) Sob esse prisma, verifica-se a patente 

hipossuficiência do autor, tendo em vista a natureza da causa em exame, 

bem como, considerando ser a requerida instituição financeira de porte 

considerável, contexto processual de onde exsurge a necessidade da 

inversão postulada para que seja garantida a salutar isonomia processual 

nesta liça, razão pela qual DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova, 

nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90. 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). Não 

havendo preliminares, declaro saneado o processo. Deixo de fixar pontos 

controvertidos por entender desnecessário. Defiro a realização de perícia 

postulada pela parte autora e, para tanto, nomeio como Perito JOSÉ 

AFONSO MONTEIRO DE REZENDE, CREA/MT 6470, localizável na Rua D, 

nº 25, Jardim Mato Grosso, Rondonópolis-MT, CEP 78.739-746, telefone 

3422-5442. 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. Considerando que a parte autora já apresentou seus 

quesitos, INTIMEM-SE as partes para indicar assistente técnico. (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). 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] Código de Processo Civil 

Comentado, 3.ª ed. RT,. pág. 1354.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004626-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MONTEIRO DE AQUINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA OAB - 

MT0018380A (ADVOGADO(A))

DANIELLE DA COSTA CACERES OAB - MT22573/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D H MASSUIA - EPP (REU)

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO FAUSTINO NETO OAB - MT0010364S (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1004626-29.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): THIAGO MONTEIRO DE AQUINO REU: D H MASSUIA - EPP, 

BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. A preliminar de ausência de 

documentos essenciais para propositura da ação não merece acolhida, 

considerando que a peça de ingresso não contém qualquer tipo de vício 

insanável que comande o seu indeferimento de plano, providência 

excepcional e que só deve ser adotada quando a mácula apontada 

inviabilize a defesa da parte contrária, o que não é o caso dos autos, haja 

vista que a inicial na espécie se mostra compreensível e atende aos 

requisitos legais para sua admissibilidade. Corroborando o entendimento 

aviventado transcrevo os seguintes arestos: AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. INICIAL. PEDIDO. INÉPCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE 

DOS FATOS. - Não é inepta a petição inicial onde foi feita descrição 

suficiente dos fatos que servem de fundamento ao pedido, ensejando ao 

réu o pleno exercício de sua defesa. Precedentes.[1] (destacamos). 

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – FGTS – PETIÇÃO INICIAL – 

INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – INSTRUMENTALIDADE DO PROCESSO – 

PRECEDENTES DO STJ. 1 - Ainda que o pedido formulado pelos autores 

não tenha sido elaborado em conformidade com a mais elevada técnica 

processual, descabe ao julgador indeferir de plano da petição inicial, 

quando se pode extrair do seu contexto, o pedido e a causa de pedir. 2 - 

Recurso especial provido.[2] (grifamos). Da análise das lições 
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jurisprudenciais ribaltadas, emerge a insubsistência da preliminar em 

comento, pois reafirmam a excepcionalidade do juízo negativo de 

inadmissibilidade da peça de ingresso, motivo pelo qual REFUTO tal 

arguição do segundo demandado. Destarte, inexistindo outras preliminares 

a serem apreciadas e, tendo em vista que partes são legítimas e estão 

regularmente representadas, dou o feito por saneado. Deixo de fixar 

pontos controvertidos, por entender desnecessário. Defiro a prova oral 

requerida pelo primeiro demandado (ID 17086194) e DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 18 de NOVEMBRO de 2020, às 14h. 

Intimem-se as partes para, no prazo de comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Consigno que cabe 

ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a 

intimação do juízo, nos moldes do art. 455 do CPC. Intime-se. Expeça-se o 

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

[1] AgRg no Ag 447.331/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 28.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 300. [2] REsp 

742.775/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

14.06.2005, DJ 15.08.2005 p. 293.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003167-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FERNANDO SOARES PASSOS (AUTOR(A))

L. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDILEUSA NASCIMENTO SOARES PASSOS OAB - 799.721.011-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RG LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAERTE SOARES OAB - SP110794 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003167-89.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): LUCAS FERNANDO SOARES PASSOS, L. S. P. 

REPRESENTANTE: EDILEUSA NASCIMENTO SOARES PASSOS REU: RG 

LOG LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA Vistos etc. Por ora, tendo em vista 

o chamamento ao processo apresentado pelo requerido (ID. 14329345), 

DETERMINO a citação do chamado ITAÚ SEGUROS – GERÊNCIA DE 

SINISTRO PESSOAS PJ para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias. O requerente deverá providenciar a citação do chamado, no 

prazo referido no artigo 131 do Código de Processo Civil, sob pena de a 

ação prosseguir semente contra ele, chamante. O processo ficará 

suspenso até que seja efetivada tal comunicação processual. Intime-se. 

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

DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003543-46.2016.8.11.0003

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:

DANIEL CARINHANHA ALVES SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

CARLA RENATA SCHEFFER ACEVEDO (EXECUTADO)

DANIEL CARINHANHA ALVES SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003543-46.2016.8.11.0003. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: DANIEL CARINHANHA 

ALVES SILVA & CIA LTDA - ME, CARLA RENATA SCHEFFER ACEVEDO, 

DANIEL CARINHANHA ALVES SILVA Vistos etc. Cuida-se ação de 

cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A. em face DANIEL 

CARINHANHA ALVES SILVA CIA LTDA E OUTROS, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos aduzidos na exordial. Após certo trâmite 

processual, as partes noticiaram a autocomposição, anexando minuta de 

acordo, requerendo sua homologação e a consequente extinção do feito 

(ID 26620449). É o sucinto relato. DECIDO. Nestes termos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos, o acordo celebrado entre as 

partes (ID 26620449), através do qual estabelecem a forma de 

composição da lide em destaque. Por consequência, tendo o acordo efeito 

de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do 

C.P.C. Custas processuais e honorários advocatícios, na forma do acordo 

em comento. Transitada em julgado, arquivem-se, mediante as cautelas de 

estilo. P.I.C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010604-50.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO ADRIANO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1010604-50.2019.8.11.0003 REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - MT20732-A REQUERIDO: ROGERIO 

ADRIANO DE OLIVEIRA Vistos etc. Conforme se depreende dos autos, a 

parte autora requereu a desistência da ação no ID. 28892047. 

Desnecessária a concordância do réu, eis que não compareceu aos 

autos. Sobre o tema, cabe citar o seguinte aresto, in verbis: 

PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO APÓS A 

APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. 

ANUÊNCIA DO RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I - Na origem, 

cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que 

indeferiu o pedido de homologação da desistência. II - De acordo com a 

jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, entende-se que, 

via de regra, desde que não oferecida a contestação, o autor pode 

requerer a desistência da ação, antes do transcurso do prazo para a 

apresentação de defesa, independentemente do consentimento do réu 

para a sua homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, 

Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a 

desistência da ação formulada pela parte requerente no ID. 28892047, 

fazendo-o por Sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Eventuais custas remanescentes pelo desistente. Sem honorários 

ante a ausência de contenciosidade na liça. Proceda-se com o necessário 

para baixa de eventual restrição judicial, na forma requerida pelo autor. 

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004742-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA APARECIDA VERRESCHI COSTA MOTA SANTOS OAB - SP157721 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1004742-35.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO REQUERIDO: JOSE APARECIDO DOS SANTOS Vistos etc. 
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Conforme se depreende dos autos, a parte autora requereu a desistência 

da ação no ID. 26829693. Desnecessária a concordância do réu, eis que 

sequer houve citação. Sobre o tema, cabe citar o seguinte aresto, in 

verbis: PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. DESISTÊNCIA DO FEITO 

APÓS A APRESENTAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO. INEXISTÊNCIA DE 

CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DO RÉU. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. I 

- Na origem, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão 

judicial que indeferiu o pedido de homologação da desistência. II - De 

acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, 

entende-se que, via de regra, desde que não oferecida a contestação, o 

autor pode requerer a desistência da ação, antes do transcurso do prazo 

para a apresentação de defesa, independentemente do consentimento do 

réu para a sua homologação. (STJ - REsp: 1646549 SP 2016/0337003-9, 

Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, 

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (Grifamos). 

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos, a 

desistência da ação formulada pela parte requerente no ID. 26829693, 

fazendo-o por Sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do 

CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma 

legal. Eventuais custas remanescentes pelo desistente. Sem honorários 

ante a ausência de contenciosidade na liça. Proceda-se com o necessário 

para baixa de eventual restrição judicial, na forma requerida pelo autor. 

Considerando a renúncia expressa ao prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos com as cautelas de praxe. P. 

I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003623-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO WILLON DE RESENDE (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:

SANTANDER (REU)

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1003623-39.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): ORLANDO WILLON DE RESENDE REU: AYMORE, SANTANDER 

Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO RITO COMUM 

ajuizada por ORLANDO WILLON DE RESENDE em face de AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e de ZURICH 

SANTANDER SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, todos qualificados, pelos 

fatos e fundamentos descritos na inicial. Registro que o desate da liça não 

demanda atividade probatória em audiência, mesmo porque, sem mais 

delongas, em análise à preliminar de prescrição arguida pelas requeridas 

(ID. 15240742), entendo pelo seu reconhecimento, senão vejamos. Em se 

tratando de ação que envolva contrato de seguro, como temos in casu, o 

prazo prescricional aplicável é o ânuo, consoante previsão do artigo 206, 

§ 1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil: “Art. 206. Prescreve: § 1 o Em um 

ano: [...] II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste 

contra aquele, contado o prazo: [...] b) quanto aos demais seguros, da 

ciência do fato gerador da pretensão;” Portanto, o termo inicial da 

prescrição ânua no que concerne às ações de cobrança, quando 

relativas ao seguro de acidentes pessoais, corresponde à data em que o 

segurado toma ciência do fato gerador da pretensão, ou seja, de sua 

incapacidade laboral, o qual é suspenso com o pedido de pagamento de 

indenização à seguradora até que o segurado tenha ciência da decisão. A 

respeito, são os enunciados sumulares números 278 e 229 do Superior 

Tribunal de Justiça, ipsis litteris: “O termo inicial do prazo prescricional, na 

ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca 

da incapacidade laboral.” “O pedido do pagamento de indenização à 

seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha 

ciência da decisão.” Da narrativa fática do autor, bem como da 

documentação acostada aos autos, temos, cronologicamente: I) 

ocorrência do acidente em 21/10/2015 (ID. 13222963 - Pág. 2); II) pedido 

do pagamento de indenização à seguradora em 27/01/2016, ou antes (ID. 

13223083 - Pág. 1); III) ciência inequívoca do autor quanto à sua invalidez 

em 25/07/2016 (ID. 13223000 – Pág. 3); IV) ciência do segurado quanto à 

negativa da seguradora em 11/10/2016 (ID. 13223083 - Pág. 3) V) 

propositura da presente ação em 16/05/2018 (ID. 13222868 - Pág. 1). 

Cotejando os enunciados pretorianos retromencionados, tem-se que, 

mesmo que eventualmente suspenso o prazo prescricional quando do 

pedido administrativo junto à seguradora, (re)iniciando-se sua contagem, 

seja em 25/07/2016, data em que teve ciência inequívoca de sua invalidez, 

seja em 11/10/2016, data da ciência quanto à negativa de cobertura, a 

presente demanda encontra-se fulminada pelo instituto da prescrição, 

tendo em vista que sua propositura ocorreu somente em 16/05/2018, ou 

seja, passado mais de um ano. Sobre o tema, colaciono precedentes do 

STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO 

ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO ATÉ RESPOSTA DA 

SEGURADORA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DA 

CONTAGEM DO PRAZO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O prazo 

prescricional para o segurado ajuizar ação contra a seguradora buscando 

pagamento de indenização por invalidez é de um ano e começa a fluir na 

data em que o segurado tem conhecimento inequívoco da invalidez 

(Súmulas 101 e 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação 

da invalidez à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do 

pagamento da indenização. 2. O pedido de pagamento de indenização à 

seguradora apenas suspende o prazo de prescrição até que o segurado 

tenha ciência da decisão que recusa a cobertura (Súmula 229/STJ). 3. No 

caso dos autos, o Tribunal a quo consignou que a ciência efetiva da 

incapacidade deu-se na data de 04/02/2009 e a seguradora foi notificada 

em 1º/04/2009, quando operou-se a suspensão da contagem do prazo 

prescricional, voltando a correr quando da negativa do pedido de 

indenização, que ocorreu no dia 15/04/2009. Assim, tendo sido a ação 

ajuizada em 03/03/2011, é patente que a prescrição já se havia 

consumado. 4. Pedido de reconsideração apresentado na via 

administrativa não tem o condão de suspender a contagem do prazo 

prescricional. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no 

AREsp: 338354 SP 2013/0136642-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data 

de Julgamento: 02/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 13/02/2017). (Grifamos). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. SEGURO DE VIDA EM 

GRUPO. PRESCRIÇÃO ANUAL. INVALIDEZ PERMANENTE. CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 

AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO 

MANTIDA. [...] 2. O prazo prescricional para o segurado ajuizar ação 

contra a seguradora, buscando pagamento de indenização por invalidez, 

com base em seguro em grupo, é de 1 (um) ano e começa a fluir da data 

em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade (Súmulas n. 101 e 

278 do STJ). (...) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg 

no AREsp 320.903/ES, Rel. Ministro A TONIO CARLOS FERREIRA , 

QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe de 31/10/2014). (Grifamos). 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CIVIL. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. 

APÓLICE COLETIVA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO 

OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. TERMO INICIAL. 

CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA INCAPACIDADE LABORAL. PEDIDO 

ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA 

CIÊNCIA DA RECUSA DE PAGAMENTO. PROSSEGUIMENTO DA 

CONTAGEM. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se 

no sentido de que, nos termos do art. 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916 

(correspondente ao art. 206, § 1º, II, do CC/2002), a ação do segurado em 

grupo contra a seguradora prescreve em um ano, contado da data em que 

tiver conhecimento inequívoco da sua incapacidade laboral, que, em regra, 

dá-se com a sua aposentadoria por invalidez ou por meio da perícia 

médica que a autoriza (Súmulas nºs 101 e 278/STJ). 3. Consoante a 

Súmula nº 229/STJ, o pedido administrativo do pagamento de indenização 

à seguradora apenas suspende o prazo de prescrição até que o 

segurado tenha ciência da decisão.4. Agravo regimental não provido. 

(AgRg nos EDcl no Ag 1.419.184/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA , TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe de 
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26/09/2014). (Grifamos). Diante do exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, 

inciso II, do CPC, reconhecendo a prescrição da pretensão veiculada 

nesta liça. Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A 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, verbas cuja exigibilidade 

fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da 

AJG. Preclusas as vias recursais, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo. P. I. C. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008185-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ODELITA CAVALCANTE DE SOUZA ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1008185-28.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ODELITA CAVALCANTE DE SOUZA ALMEIDA REQUERIDO: 

BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos etc. ODELITA CAVALCANTE DE 

SOUZA ALMEIDA ajuizou a presente AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

em face de BANCO VOTORANTIM S.A., ambos qualificados. Aduz, em 

apertada síntese, que, embora nunca tenha solicitado e recebido qualquer 

tipo de empréstimo do banco réu, este realizou operações financeiras em 

seu nome, descontados valores em seu beneficio do INSS. Afirma que foi 

realizado um empréstimo, sem sua anuência, em junho de 2014, no valor 

de R$ 3.750,16 (três mil setecentos e cinquenta reais e dezesseis 

centavos). Por conta de tais fatos, pleiteou o deferimento da tutela de 

urgência, a fim de que fosse determinada a suspensão da cobrança das 

parcelas lançadas no seu benefício, o que restou INDEFERIDO no ID. 

11208703. Pede ao final a procedência dos pedidos para que o banco 

requerido seja condenado a devolver-lhe em dobro o que lhe fora cobrado 

indevidamente, bem como condenado a indenizar-lhe por danos morais, 

sem prejuízo de custas processuais e honorários advocatícios. Audiência 

de Conciliação INFRUTÍFERA (ID. 12884783). Contestação pelo requerido 

no ID. 12007602, em que, preliminarmente, aduz pela necessidade de 

alteração do polo passivo e impugna o valor da causa, para, no Mérito, 

apontar pela regularidade da contratação e da plena anuência da autora 

aos termos contratuais, pugnando pela improcedência da ação. 

Impugnação pela autora no ID. 13053401, rebatendo as alegações 

autorais. Instadas as partes a manifestarem interesse na produção de 

provas, o banco requerido postulou por prova documental complementar 

(ID. 18929190), ao passo que a autora aduziu não ter mais provas (ID. 

19091393). É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO. A matéria 

sub judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a 

julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC. "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). I. DAS PRELIMINARES I.1. DA SUBSTITUIÇÃO 

DO POLO PASSIVO Retifique-se o polo passivo da demanda para constar 

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, como 

requerido, não se verificando qualquer prejuízo ao autor. I.2. DA 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA Insurge-se o requerido ao valor da 

causa atribuído pelo autor. Com efeito, o art. 291 do Código de Processo 

Civil estipula que a toda causa deve ser atribuído um valor certo, ainda que 

não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Registre-se, a teor 

do art. 292, incs. VI, do Código de Processo Civil, que o valor da causa 

será, na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente 

à soma dos valores de todos eles. Logo, o valor da causa deverá ser 

condizente com o proveito econômico requestado pela autora na peça de 

ingresso, não se verificando, in casu, razão para redução do valor 

atribuído, conforme requerido pelo requerido, eis que o valor dado à ação 

corresponde à soma dos montantes indenitários vindicados pelo 

requerente na inicial. Neste sentido, é o entendimento dos nossos 

Tribunais, in verbis: APELAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS 

- VALOR DA CAUSA CONDIZENTE AO PROVEITO ECONÔMICO. - O valor 

da causa deve expressar o proveito econômico objetivado pela parte 

autora quando do ajuizamento da ação. (TJ-MG - AC: 10000160926333001 

MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 09/03/2017, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2017). (Grifamos). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 

BAIXA DE PROTESTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO 

DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. DA 

APELAÇÃO DA FINANCEIRA. DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. 

Na ação em que há cumulação de pedidos, o valor da causa deve 

corresponder à quantia correspondente à soma dos valores de todos 

eles. DA PRESCRIÇÃO. Decorrido o prazo quinquenal previsto no art. 206, 

inciso I, § 5º, do Código Civil, entre o vencimento da última prestação e o 

protesto do título, a pretensão de cobrança do débito está prescrita. DA 

APELAÇÃO DE AMBOS PONTO QUE GUARDA RELAÇÃO. DA 

SUCUMBÊNCIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência 

confirmada. A verba honorária deve ser fixada em consonância com o 

trabalho desenvolvido pelos procuradores das partes. Fixados honorários 

advocatícios em patamar suficiente para remunerar o trabalho expendido, 

impõe-se a manutenção. A compensação de honorários advocatícios é 

vedada. Exegese do disposto no § 14 do art. 85 do Código de Processo 

Civil. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (TJ-RS - AC: 70079553533 RS, Relator: 

André Luiz Planella Villarinho, Data de Julgamento: 28/02/2019, Décima 

Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

08/03/2019). (Grifamos). Isto posto, deixo de acolher a impugnação ao 

valor a causa, o que faço com fundamento nos artigos 291 e 292, incs. VI, 

do Código de Processo Civil, mantendo o valor atribuído à causa. II. DO 

MÉRITO Embora haja incidência do Código de Defesa do Consumidor no 

caso concreto, mormente por se tratar de prestação de serviço bancário, 

cabe salientar 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. Compulsando os autos, verifico 

que a autora não logrou êxito em comprovar as suas alegações, 

consistentes no desconhecimento da dívida consignada incidente sobre 

seus proventos, tendo em vista que o requerido apresentou documentos 

que demonstram a efetiva celebração de contrato de empréstimo 

consignado, sendo o contrato nº. 11019009816084/proposta 234687775 

um refinanciamento de dívida, em 58 parcelas de R$ 115,43, com primeiro 

vencimento em 07/06/2014 (desconto no holerite de Maio/2014) e último 

07/03/2019 (desconto no holerite de Fevereiro/2019), em virtude do 

empréstimo consignado originário nº. 11019008241599/ proposta 

232473298, formalizado em 2012, elementos que oferecem substrato 

válido a obrigação debatida na espécie. Logo, em que pese aduzir o 

completo desconhecimento dos empréstimos contratados, não é o que 

demonstram as provas trazidas aos autos. Além disso, ressalve-se que a 

parte autora não impugnou as assinaturas lançadas nos contratos 

entabulados. Essas premissas forçam reconhecer que a existência de 

negócio jurídico é incontroversa, como também a legitimidade das 

cobranças. Portanto, improcede a pretensão para se declarar a 

inexistência do(s) débito(s) e/ou a restituição de eventual indébito. 

Outrossim, se é regular a contratação do empréstimo, reputam-se legítimos 

os descontos realizados, uma vez que age o credor apenas no exercício 

regular de direito, não podendo ser condenado ao pagamento da 

indenização, senão vejamos: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROCURAÇÃO 

ORIGINAL. DESNECESSIDADE. EMPRESTIMO CONSIGNADO. PROVA DA 

CONTRATAÇÃO. DESCONTO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS 

MORAIS. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1. Não se 

justifica a juntada do original do instrumento de procuração da parte, se 

inexistem dúvidas acerca da identificação de seus procuradores, bem 

como a sua validade. 2. Havendo prova do contrato firmado entre as 

partes e o recebimento do montante pela parte autora, reputa-se legítimo 

os descontos realizados, não havendo que se falar em dever de indenizar 

por parte do credor, que agiu no exercício regular de direito.( TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10313100047114001 MG Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL Publicação 18/08/2014 Julgamento 7 de 

Agosto de 2014 Relator Wagner Wilson). (grifo nosso). III. DO 

DISPOSITIVO Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 
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formulados na petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Ante a sucumbência da parte autora, 

CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas processuais e de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor 

atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja 

exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005672-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA DOS SANTOS MARCAL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (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: 1005672-87.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): PATRICIA DOS SANTOS MARCAL REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. PATRICIA DOS 

SANTOS MARCAL, devidamente qualificado, propôs a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA, em face de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambas qualificadas nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na inicial, alega, em síntese, 

que a requerida teria suspendido o fornecimento de energia de sua 

unidade consumidora com fundamento em débito pretérito e, em 

procedimento unilateral, faturou o montante de R$ 206,01, inserido na 

fatura regular de 09/2015. Requer, que seja deferida a antecipação de 

tutela para determinar que a requerida não suspenda a energia elétrica da 

unidade consumidora de sua responsabilidade, bem como, se abstenha de 

inserir o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito. Pugna 

ainda a procedência dos pedidos iniciais para declarar a inexistência da 

fatura encimada e condenar a requerida ao pagamento da indenização por 

danos morais, bem como, das custas processuais e dos honorários 

advocatícios. Instruiu a peça vestibular com documentos. A liminar foi 

deferida no ID. 9458198. A requerida contestou a ação (ID. 10098338), 

aduzindo, em suma, que a fatura emitida é legal, uma vez que teria sido 

calculada nos termos da legislação em vigor, tendo a agido no exercício 

regular de direito. Ainda teceu comentários acerca da inexistência do dano 

moral, pugnando ao fim pela improcedência dos pedidos descritos na 

inicial, juntando documentos. Impugnação a contestação apresentada no 

ID. 10216202. Instadas as partes a manifestarem interesse na produção 

de provas (ID 21872015), pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID 

21957132 e 22075967). Vieram-me conclusos os autos. É o relatório. 

Fundamento e DECIDO. De proêmio, passo a análise da preliminar arguida 

pela parte ré. É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio 

necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a 

parte ter que submeter o litígio à análise do Poder Judiciário para ter 

satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio 

processual condizente com a solução da lide. Sobre o tema é a lição de 

Fredie Didier Jr: "A constatação do interesse de agir faz-se, sempre, in 

concreto, à luz da situação narrada no instrumento da demanda. Não há 

como indagar, em tese, em abstrato, se há ou não interesse de agir, pois 

ele sempre estará relacionado a uma determinada demanda judicial. (...) O 

exame do interesse de agir (interesse processual) passa pela verificação 

de duas circunstâncias: a) utilidade e b) necessidade do pronunciamento 

judicial. (...) Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder 

propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido." (in, Curso de 

Direito Processual Civil,Ed. Podivm, 11ª edição, 2009, pág. 196/197). 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o quanto 

segue: “Interesse Processual. Existe interesse processual quando a parte 

tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, 

quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto 

de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver 

sido ameaçado ou efetivamente violado.” (in, Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria de Andrade Nery, in CPC Comentado, 9ª ed., RT, 2006, nota 16 ao 

art. 267, p. 436) Analisando o caderno processual, visualizo o interesse 

de agir da parte autora, eis que configurado na espécie o binômio acima 

destacado. In casu, a pretensão do requerente é a declaração de 

inexigibilidade da quantia paga, bem como a condenação da requerida em 

indenizar-lhe por danos morais. Para tanto, foi ajuizada a presente 

demanda. Assim sendo, REJEITO a preliminar em comento. Por fim, a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível não demanda 

qualquer aprofundamento, ao passo que o feito tramita pelo rito comum 

ordinário, de modo que a REFUTO de plano. Não havendo nenhuma 

irregularidade ou vício a ser sanado, passo à análise do mérito. O cerne 

da controvérsia cinge-se na exigibilidade ou não do parcelamento inserto 

na fatura de 09/2015 (ID. 9442499), bem como, na legalidade da 

suspensão do fornecimento de energia noticiada na espécie. 

Compulsando os autos, verifica-se que em contestação apresentada no 

ID. 10098338, alegou a requerida que a suspensão do fornecimento de 

energia elétrica ocorreu em razão da falta de pagamento da fatura do mês 

de novembro de 2016, juntando documentos. Assim, o ônus da prova lhe 

foi atraído em razão do disposto no artigo 373, inciso II 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.” (grifo nosso) Para sustentar a exigibilidade 

do débito da unidade consumidora em referência, a concessionária aduz 

que, a suspensão do fornecimento de energia elétrica ocorreu em razão 

da falta de pagamento da fatura do mês de novembro de 2016, a qual 

venceu no dia 16/11/2016 e foi adimplida tão somente no dia 26/12/2016 

(ID 10098350). Sobre o tema, calha citar o entendimento pretoriano infra: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. 

OBRIGAÇÃO DO CONSUMIDOR EM CONFERIR OS EXTRATOS 

BANCÁRIOS. FATURAS COM AVISO DE PENDÊNCIA FINANCEIRA. 

SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR FALTA DE 

PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. DANO 

MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. 

(Recurso Cível Nº 71006585418, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas 

Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 29/06/2017).” 

Ademais, em que pese a parte autora ter efetuado o pagamento da fatura 

motivadora da suspensão, não houve o pedido de religação da energia 

elétrica e que ao efetuar vistoria “in loco” constatou que havia sido 

efetuada a ligação por pessoa não autorizada, oportunidade que 

identificou a religação à revelia, procedendo nova suspensão no 

fornecimento de energia na unidade consumidora em comento, consoante 

evidenciado no documento de ID 10098354. Diante destes elementos, 

tem-se que a requerida agiu amparada no artigo 175, da Resolução nº. 

414/2010/ANEEL, que autoriza a concessionária de fornecimento de 

energia elétrica, proceder de forma imediata nova suspensão do 

fornecimento, quando a religação da unidade consumidora ocorrer a 

revelia da distribuidora, vejamos: “Art. 175 “A religação da unidade 

consumidora à revelia da distribuidora enseja nova suspensão do 

fornecimento de forma imediata, assim como a possibilidade de cobrança 

do custo administrativo de inspeção, conforme valores homologados pela 

ANEEL, e o faturamento de eventuais valores registrados e demais 

cobranças previstas nessa Resolução.” (grifamos). Destarte, com relação 

ao pedido de indenização por danos morais, não tendo a parte autora 

comprovado a irregularidade/ilegalidade da suspensão do fornecimento de 

energia, a improcedência deste pedido é medida que se impõe, até porque 

não restou evidenciada no feito que tenha havido prejuízo de tal estirpe. 

No entanto, em que pese a requerida ter argumentado em sede de 

contestação sobre a legalidade dos valores lançados na fatura de ID 

9442499, deixou de comprovar a origem, bem como, legalidade do 

parcelamento no valor de R$206,01 (PARCELAMENTO 001/001 - 206,01), 

inserto na fatura de ID 9442499, ônus que lhe competia, na esteira do que 

tem recomendado a jurisprudência, in verbis: “EMENTA – APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. 

ALEGADO DEFEITO EM APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA DE IMÓVEL EM 

ZONA RURAL – LANÇAMENTO UNILATERAL DE FATURA COM DÉBITOS 

PRETÉRITOS – CONSUMIDOR QUE ALEGA NÃO HAVER DEFEITO – ÔNUS 

DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – DANO 

MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR - AUSÊNCIA DE 

SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – TERMO INICIAL JUROS E CORREÇÃO – 
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OMISSÃO DA SENTENÇA – FIXAÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS 

PROPORCIONALMENTE DISTRIBUÍDOS – RECURSO DO AUTOR 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MS - AC: 08027267020178120045 MS 

0802726-70.2017.8.12.0045, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de 

Julgamento: 20/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

22/08/2019).” (grifo nosso) “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO 

DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA. LANÇAMENTO NA FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO DE COMPRA EFETUADA DEPOIS DE DOIS ANOS, 

POR FALHA NO SISTEMA. RÉS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE 

COMPROVAR A ORIGEM DA COBRANÇA, ÔNUS QUE LHES COMPETIA 

NOS TERMOS DO ART. 373, II, DO NCPC. - SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006098065, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em 25/08/2016).” Iluminado por 

tais lições pretorianas e tendo em vista que a requerida não logrou êxito 

em demonstrar a origem, bem como, a regularidade da cobrança 

referenciada, mister se faz o acolhimento da pretensão autoral neste 

ponto . Deste modo, a declaração da inexistência do débito na forma 

requerida na inicial é medida que se impõe. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES 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 declarar inexistente em relação à parte autora o débito litigioso, 

consistente no parcelamento no valor de R$206,01, inserto na fatura de ID 

9442499. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC, verbas 

que serão rateadas entre os litigantes na proporção de 50% para cada 

parte e cuja exigibilidade em relação a requerente fica adstrita ao disposto 

no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiário da AJG (ID 9458198). 

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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1001066-79.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FLAVIO CAMPEAO REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. FLÁVIO CAMPEÃO 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 

6/986332-5, e que recebera para pagamento fatura extraordinária e 

unilateral no importe de R$ 19.183,19 (dezenove mil cento e oitenta três 

reais e dezenove centavos), referente a diferença de faturamento dos 

períodos de 11/2015 a 10/2017. Aduz que a apuração do mencionado 

valor ocorreu à sua revelia, e que não condiz com a realidade, ao passo 

que o histórico de consumo detalhado demonstra conformidade com o 

consumo mensal de kWh, estando em dia com os pagamentos. Sustenta, 

ainda, que o padrão e o relógio da Unidade Consumidora nunca foram 

violados para que alguma irregularidade tenha sido cometida. Relatando 

irregularidades procedimentais pela requerida, postulou o autor 

antecipação de tutela para que fosse suspensa a cobrança da fatura, 

bem como determinado à requerida que não procedesse com o corte no 

fornecimento de energia e não inserisse seu nome em cadastros de 

inadimplentes, o que restou DEFERIDO no ID. 11826468. 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. 12588498, 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. 16630335), o autor 

rebateu as alegações da requerida e reiterou os pedidos iniciais. Instadas 

a se manifestarem acerca da produção de provas, o autor pugnou pelo 

julgamento antecipado da lide (ID 17828490), ao passo que a requerida 

pela designação de audiência de instrução e julgamento (ID. 17671624). 

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, INDEFIRO o pleito da requerida e passo a 

analisar o mérito do feito. O cerne da controvérsia cinge-se a exigibilidade 

do débito de R$ 19.183,19 (dezenove mil cento e oitenta três reais e 

dezenove centavos), constante da fatura de ID. 11814909 - Pág. 1, 

referente ao consumo de energia elétrica apurado na unidade 

consumidora do autor. Verifica-se de Contestação apresentada que a 

requerida alegou a exigibilidade da fatura de energia elétrica por ela 

emitida, juntando os documentos de ID. 12588508 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 06/11/2017, 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 668130 (ID. 12588598 - Pág. 3). Narra a requerida 

que, após adotar o procedimento padrão, revisou o quantum energético 

não aferido no período de 11/2015 a 10/2017 (vinte e quatro meses de 

faturamento), 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$ 19.183,19 (dezenove mil cento e oitenta 

três reais e dezenove centavos), referente à diferença entre a energia 

utilizada e não computada, o que totalizou o equivalente a 35.085 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. 12588598 - 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 o 

Demonstrativo de Cálculo utilizado para a recuperação de consumo (ID 

12588598 - Pág. 5), assim como diversas fotografias (ID. 12588598) 

atestando que o DISPLAY DO MEDIDOR ESTAVA APAGADO (ID. 

12588598 - Pág. 9). Esclarece, ainda, que a regularidade encontrada era 

externa, o que não significa que o aparelho apresenta problemas, mas, 

sim, que há desvio de consumo ANTES de passar pelo referido. Diante 

destes elementos, tem-se que a requerida agiu amparada na Resolução 
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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 

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 o autor 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. 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. 11826468. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001285-29.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA BIZERRA VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/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: 1001285-29.2017.8.11.0003. 

AUTOR(A): APARECIDA BIZERRA VIEIRA REU: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. APARECIDA BIZERRA 

VIEIRA, devidamente qualificada, propôs a presente AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, também qualificada. Alega, 

em síntese, que, no dia 27/01/2017, funcionários da Concessionária 

requerida comparecem ao seu imóvel para vistoria, e que, em 31/01/2017, 

a requerida procedeu com a suspensão do fornecimento de energia à UC 

de sua titularidade. Aduz que ao buscar informações quanto ao ocorrido, 

fora informada de que o corte se deu por ordem da própria autora, o que 

ela nega. Relata ter ficado sem energia elétrica por 02 (dois) dias e que a 

requerida só restabeleceu o fornecimento em 01/02/2017, após ter sido 

paga a fatura referente a dezembro (4987124 - Pág. 1 e Pág. 2). 

Sustentando que o corte só pode ser realizado mediante notificação 

prévia, o que não teria ocorrido, pede a autora a condenação da requerida 

em indenização por danos morais, sem prejuízo das demais verbas e 

honorários devidos. Audiência de conciliação INFRUTÍFERA (ID. 7343744). 

Contestação pela requerida no ID. 8040537, em que alega, no Mérito, 

litigância de má-fé, regularidade no fornecimento de energia/culpa 

exclusiva da autora e inexistência de danos morais, pugnando pela 

improcedência dos pedidos descritos na inicial, juntando ainda 

documentos. Em sede de impugnação (ID. 16366841) 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 17484939 e 

17789892). É o relatório. Fundamento e DECIDO. De proêmio, registro que 

entendo não haver necessidade de produção probatória no caso em 

testilha, considerando que os elementos de convicção reunidos na 

contenda se mostram suficientes para sua apreciação final, o que permite, 

desde logo, o julgamento antecipado da lide, na forma preconizada no 

artigo 355, inciso I, do CPC. O cerne da controvérsia cinge-se à legalidade 

da suspensão no fornecimento de energia à UC de responsabilidade da 

autora. No que tange à alegação da requerida de má-fé por parte da 

autora, inobstante o ônus da prova lhe ter sido atraído em razão do 

disposto no artigo 373, inciso II do CPC, não logrou êxito em comprová-la. 

A presente demanda fora proposta em 01/03/2017, a fim de se pleitear 

reparação por danos morais avindos de suspensão indevida de energia 

elétrica à UC de titularidade da autora, que informa ser domiciliada na Rua 

José Ezequiel da Costa, nº 542, Dom Oscar Romero, CEP 78.720-700, em 

Rondonópolis/MT. Cotejando as informações contidas na presente 

demanda com as existentes nos referidos autos nº 

8012328-72.2016.8.11.0003 - também propostos pela autora em face da 

requerida, porém, no Juizado Especial Cível desta Comarca - não se 

verifica, como faz crer a requerida, qualquer alegação autoral no sentido 

de desconhecer o endereço atual, qual seja, Rua José Ezequiel da Costa, 

nº 542, Dom Oscar Romero, CEP 78.720-700, em Rondonópolis/MT, muito 

embora, naqueles autos, aduza residir na Avenida João Ponce de Arruda, 

nº 6280, Loteamento Padre Rodolfo, neste Município. Saliente-se, aliás, 

que referidos autos foram propostos pela autora contra a requerida em 

02/05/2016, portanto, aproximadamente, um ano antes do presente feito. 

Ademais, nada impediria que a autora fosse/seja titular de mais de uma 

UC. Isto posto, em que pese as alegações da Concessionária visando 

atribuir à autora a culpa exclusiva pela suspensão, nada há que embase 

tal narrativa. Pontue-se que a possibilidade de suspensão no fornecimento 

de energia elétrica por DÉBITOS PRETÉRITOS segue, em regra, sendo 

vedada. Diz-se em regra, pois, recentemente, o Superior Tribunal de 

Justiça, ao julgar recurso repetitivo (REsp 1.414.433), definiu que ser 
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possível o corte em caso de débito pretérito, desde que seja, unicamente, 

na hipótese de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho 

medidor e em respeito ao contraditório e à ampla defesa, ou seja, que o 

consumidor sempre seja previamente notificado do ato, de modo que 

possa regularizar o seu atual inadimplemento, como se vê: 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. Em que pese ainda 

persistir a possibilidade de corte energia por inadimplemento de DÍVIDA 

ATUAL, relativa ao mês do consumo, desde que previamente notificada a 

devedora, a situação em exame não se amolda a qualquer hipótese legal. 

Incontroversa a suspensão de energia à UC da autora, nada comprovando 

a requerida que abalize legalmente tal procedimento, é de se entender pela 

procedência do pleito autoral. Tendo sido o corte desarrazoado, realizado 

de forma indevida, configura-se o dano moral, conforme entendimento 

pretoriano, in verbis: “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA - 

AÇÃO CAUTELAR - INADMISSIBILIDADE NO CORTE POR DÍVIDA 

PRETÉRITA - SENTENÇA MANTIDA - É vedado à concessionária 

interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, sendo 

possível o corte apenas na hipótese de não pagamento de dívida atual - 

Entendimento consolidado no STJ - Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 

3074820078260441 SP 0000307-48.2007.8.26.0441, Relator: José Malerbi, 

Data de Julgamento: 22/10/2012, 35ª Câmara de Direito Privado).” 

(destaque nosso) “CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. MANUTENÇÃO DO CORTE DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA 

ATÉ O PAGAMENTO DO DÉBITO PRETÉRITO. IRREGULARIDADE. 

VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO OU MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA POR DÍVIDA PRETÉRITA. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. Ingressou a autora com ação de indenização por danos 

morais pelo fato de que o restabelecimento da suspensão da energia 

elétrica (cortada por falta de pagamento da fatura vencida em 06-06-2013 

- paga somente em 05-08-2013) foi condicionado ao pagamento de fatura 

antiga em aberto, vencida em 05-10-2012 (fl. 18). Um dia após o corte e 

somente mediante o pagamento desta fatura, a energia foi restabelecida. 

Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima ou exercício regular de 

um direito em relação ao fato descrito nos autos. É incabível o corte de 

energia elétrica como forma de compelir o consumidor a quitar débito 

pretérito de consumo vencido, por não se tratar de cobrança atual, o que 

equivale a uma conduta arbitrária do direito da concessionária ao 

condicionar o fornecimento de serviço essencial à quitação de débito 

antigo, quando poderia lançar mão de outros meios de cobrança, menos 

prejudiciais e coercitivos ao consumidor, para satisfazer seu crédito. Em 

se tratando de manutenção indevida do corte de energia, o quantum 

indenizatório fixado na sentença de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) 

não comporta majoração, tendo em conta o que a situação perdurou por 

apenas um dia. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. NEGADO 

PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. (Recurso Cível Nº 71004827747, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Muradas 

Fiori, Julgado em 11/06/2014) (TJ-RS - Recurso Cível: 71004827747 RS , 

Relator: Silvia Muradas Fiori, Data de Julgamento: 11/06/2014, Segunda 

Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

13/06/2014)” (ressalte nosso) “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA 

ELÉTRICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO TOI 

- DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA NO CONSUMO CONSTATADA - 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DE FATURAMENTO QUE, ENTRETANTO, NÃO 

É PERMITIDA NOS MOLDES PRETENDIDOS PELA CONCESSIONÁRIA - 

INADMISSIBILIDADE NO CORTE POR DÍVIDA PRETÉRITA - REPARTIÇÃO 

DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - O Termo de Ocorrência de Irregularidade 

(TOI) é detentor de presunção de legalidade, a qual não foi derribada pela 

demandante. Ao contrário, a apuração de degrau na análise do histórico 

do consumo corrobora a constatação procedida pela demandada. 

Entretanto, isto não valida a apuração unilateral de valores, com base em 

critérios que ofendem o Código de Defesa do Consumidor, sendo mister 

estabelecer o parâmetro pela média, com exclusão do custo 

administrativo, posto não comprovado - É vedado à concessionária 

interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, sendo 

possível o corte apenas na hipótese de não pagamento de dívida atual - 

Entendimento consolidado no STJ - Verificada a sucumbência recíproca, 

de rigor é a repartição dos respectivos ônus pelas partes - Recurso 

parcialmente provido. (TJ-SP - APL: 00123854020088260344 SP 

0012385-40.2008.8.26.0344, Relator: José Malerbi, Data de Julgamento: 

18/03/2013, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

19/03/2013)” (grifamos) Destarte, neste diapasão, nos resta somente fixar 

o valor indenitário decorrente de tal lesão imaterial. O direito à indenização 

por dano moral resta consagrado por força de dispositivo da Lei Maior 

(CF, art. 5.º, incisos V e X) e, como afirma Carlos Roberto Gonçalves, “a 

doutrina e a jurisprudência já se manifestaram a respeito do alcance 

desses dispositivos. Caio Mário da Silva Pereira comentou: ‘A Constituição 

Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à reparação do 

dano moral... Destarte, o argumento baseado na ausência de um princípio 

geral desaparece. E, assim, a reparação do dano moral integra-se 

definitivamente em nosso direito.” (In “Responsabilidade Civil”, 6.ª ed., Ed. 

Saraiva, pág. 407). Nesta senda ressalto que é entendimento assente nos 

pretórios pátrios que o dano moral decorrente de corte de energia elétrica 

por débitos pretéritos é presumido, não exigindo prova, portanto, para que 

seja reconhecido direito ao ressarcimento nestes casos. Corroborando tal 

linha de pensamento trago a colação o aresto abaixo: “PROCESSUAL 

CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO 

ILÍCITA DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a 

controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, 

contradição ou obscuridade, razão pela qual não há que se falar em 

violação ao art. 535 do CPC. 2. Esta Corte Superior pacificou o 

entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o 

fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou 

energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do 

consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de 

débitos antigos. 3. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço 

dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral 

nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato 

praticado. 4. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A desprovido. 

(STJ - AgRg no AREsp: 484166 RS 2014/0047163-5, Relator: Ministro 

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/04/2014, T1 - 

PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/05/2014)” (grifamos) No 

que se refere ao quantum da indenização, a melhor doutrina e 

jurisprudência orientam que para o seu arbitramento justo, o juiz deve 

levar em consideração principalmente o poderio econômico de quem deve 

indenizar, mas, não isoladamente, pois também são de relevância outros 

aspectos, tais como a situação pessoal do ofendido, a gravidade do dano 

moral, sobretudo no que diz respeito aos reflexos negativos do ilícito civil 

na autoestima da vítima e nas suas relações sociais e comerciais, o grau 

da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa e de seus efeitos. In casu, 

tomando como parâmetro os critérios acima referidos, destacando, 

principalmente, que a dor moral sofrida pela requerente foi resultante da 

conduta negligente referenciada da demandada, que efetuou o corte de 

energia da unidade consumidora da parte autora, entendo que a fixação 

do quantum indenizatório em R$ 5.000,00, parece de monta a reparar, nos 

limites do razoável, o prejuízo moral que o fato acarretou ao demandante. 

Com efeito, tal estimativa guarda, ao meu sentir, perfeita correspondência 

com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado danoso, bem assim 

com as condições da vítima e do autor da ofensa, revelando-se, além 

disso, ajustada ao princípio da equidade e à orientação pretoriana, 

segundo a qual "a eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão 

para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que tampouco 

signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas está também em 

produzir no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual e 

novo atentado" (acórdão publicado em RT 650, p. 63 a 67). Por 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 e o dos juros moratórios a data da 

citação, consoante leciona o julgado abaixo: “Superior Tribunal de Justiça 

Número do Processo: EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1096560 UF do 

Processo: SC Classe do Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 
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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 PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, 

EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fincado no 

disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de 

CONDENAR a requerida a indenizar a autora, no montante de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, importe a ser pago pela ré a 

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 ainda a requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que 

arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, 

nos termos do artigo 85, §2º, do CPC. Preclusas as vias recursais, pagas 

as custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando 

judicial no prazo legal, arquive-se mediante as cautelas de estilo. P.I.C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO

3ª Vara Cível

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000009-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EXEQUENTE)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (EXEQUENTE)

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS OAB - MG110690 

(ADVOGADO(A))

CELIO MARCOS LOPES MACHADO OAB - MG103944 (ADVOGADO(A))

VICTOR FONTAO REBELO OAB - MG121500 (ADVOGADO(A))

ALISON MENDES NOGUEIRA OAB - MG130555 (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte executada, na pessoa de seu patrono constituído, para 

ciência da decisão ID nº. 30557810 e pagamento do débito, no valor de 

R$3.000,00 (três mil reais), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena da 

incidência da multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 513, §2º, I e 523, §1º, do 

CPC.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000035-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANE RAQUEL WEISS WOLTMANN (EXECUTADO)

GILDOMAR BUDKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000035-24.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

certidão sob o Id. 29223046, intime representante legal do credor 

pessoalmente por ARMP e seu patrono constituído nos autos, via DJE, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular andamento do feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção da presente 

ação. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de abril 

de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004530-14.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR MARTINS DIAS OAB - MT198750-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004530-14.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando a 

petição sob o Id. 18096437 e a certidão sob o Id. 21171034, 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, 29 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1005466-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

Labib Melhem Hamze (AUTOR(A))

Anis Melhem Hamze (AUTOR(A))

Najia El-amar Hamze (AUTOR(A))

Refaat Naim Charafeddine (AUTOR(A))

Nazih Melhem Hamze (AUTOR(A))

Samir Melhem Hamze (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT3504-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Altamira Ferreira dos Santos (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA OAB - MT7666-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005466-39.2018.8.11.0003 Vistos etc. Considerando as 

manifestações constantes sob os Ids. 29034029 e 29319941, determino a 

expedição de mandado de constatação, devendo o Sr. Oficial de Justiça 

proceder a vistoria no imóvel, objeto da lide, para verificar o real estado do 

imóvel, bem como as principais características do mencionado bem. Vindo 

aos autos o auto de constatação, dê-se vista às partes para manifestação 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009332-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O.S.MIRANDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO(A))

Mie Ninomiya OAB - MT0013559A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM REZENDE DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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CD. PROC. 1009332-21.2019.8.11.0003 Vistos etc. I – Considerando a 

manifestação e documentos constantes sob os Ids. 31254593 e 

31254597, bem como que a angularização processual ainda não se 

aperfeiçoou, promova Srª. Gestora a retificação do pólo passivo do 

presente feito para excluir JOAQUIM REZENDE DE MATOS e incluir 

ESPÓLIO DE JOAQUIM REZENDE DE MATOS, representado por ROGÉRIO 

RODRIGUES DE MATOS. II - Ato contínuo, intime o exequente, por seu 

advogado, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o 

termo de inventariante, bem como informar o endereço para citação do 

representante do espólio ora executado. III – Vindo aos autos a 

documentação, determino a expedição do respectivo mandado de citação. 

III – Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 29 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008738-41.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EVANICE RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

CARMEN SILVIA RIBEIRO RODRIGUES ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES OAB - MT16433-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. (REU)

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO OAB - MT0011436A 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA CIÊNCIA DAS 

PETIÇÕES, IDS. 31309637 E 31635147, E DOCUMENTOS, CONFORME 

DECISÃO ID. 31162988, NO PRAZO LEGAL.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001247-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA MIGUEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1001247-80.2018.8.11.0003) Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, aguarde o requerimento da parte interessada pelo prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, encaminhe o feito ao departamento competente 

para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004467-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENI BATISTA CAMILO - EPP (REU)

ANTONIO DAVID CORDEIRO (REU)

MARIA GLORIA CORDEIRO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1004467-86.2018.8.11.0003) Vistos etc. 1.0 - A demandada 

Geni Batista Camilo - EPP, requereu a concessão dos benefícios da 

assistência judiciária gratuita, alegando não ter condições de pagar as 

custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo pessoais. No 

entanto, observa-se que a mesma declarou no Simples Nacional do 

exercício de 2017 (Id. 16105809), evidenciando a existência de patrimônio 

suficiente para pagamento das custas processuais. Assim, considerando 

que a Assistência Judiciária deve ser deferida em casos de ausência de 

condições financeiras, indefiro a concessão do benefício, vez que a ré 

citada não preenche os requisitos legais. 2.0 - Os requeridos Antônio 

David Cordeiro e Maria Glória Cordeiro foram devidamente citados e não 

ofereceram defesa (Id. 20716142). Assim, decreto vossas revelias, sendo 

que o prazo processual para esta correrá em cartório da data da 

publicação dos atos decisórios no órgão oficial, podendo intervir no 

processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar, 

nos termos dos artigos 344 e 346, caput e parágrafo único, do CPC. 3.0 - 

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 29 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007600-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GUINOMAR FERREIRA BARBOSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MACA SOARES OAB - SP413496 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

. Processo nº 1007600-39.2018.8.11.0003. Vistos etc. Ante as 

manifestações dos Num. 28572510 e 20876783, promova as anotações e 

alterações necessárias para conversão do pedido em cumprimento de 

sentença relativo aos honorários sucumbenciais, devendo constar no polo 

ativo FLÁVIO NEVES DA COSTA, RAPHAEL NEVES DA COSTA e 

RICARDO NEVES DA COSTA e no polo passivo ANTÔNIO GUINOMAR 

FERREIRA BARBOSA. Intime a parte executada, na pessoa de sua patrona 

constituída, para pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena da incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos dos artigos 513, §2º, II e 

523, §1º, do CPC. Decorrido o prazo sem o pagamento do débito, 

atualize-o com a incidência da multa e honorários acima fixados. Expeça 

mandado de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a 

satisfação do crédito e caso necessário, voltem-me conclusos. Efetuado o 

pagamento parcial do débito, o valor da multa e dos honorários 

advocatícios incidirão sobre o saldo remanescente. Após o decurso do 

prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, 

para, querendo, o devedor apresente impugnação, nos termos do artigo 

525, do CPC. Formalizada a constrição judicial, intime o devedor, por meio 

de seu patrono constituído e caso não possua, intime-o via ARMP. Intime. 

Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 29 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001972-35.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE DE SOUZA PASSOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001972-35.2019.8.11.0003. Vistos etc. Em razão do 

disposto no artigo 5º, §6º, da Lei nº 10861/2004, converto o julgamento em 

diligência e determino que a requerida traga a relação dos alunos 

habilitados à participação no ENADE, do curso de psicologia, declinando, 

inclusive, em quais anos houve a convocação para a realização do 

exame, bem como juntar a inscrição da autora junto ao Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP para a 

realização da avaliação e o resultado de sua avaliação, mesmo que seja 

como “ausente”, no prazo de 05 (cinco) dias. Ainda, no mesmo prazo 

supra, deverá informar se houve ou não a colação de grau da 

demandante, juntando documento comprobatório em caso positivo. Vindo a 

documentação, dê-se vista a parte contrária e, após voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de abril de 2020. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006113-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO DOLABELA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAIR MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006113-68.2017.8.11.0003. Vistos etc. O requerido em sua 

peça defensiva apresentou impugnação ao deferimento do benefício da 

Justiça Gratuita. Analisando os autos, observa-se que para embasar seu 

pleito das benesses da gratuidade da justiça, o demandante trouxe, 

apenas, o recibo das declarações de imposto entregue a Receita Federal. 

Assim, determino que o autor traga cópia completa das declarações de 

imposto de renda dos exercícios de 2015 a 2017, principalmente no 

tocante aos bens existentes em seu nome, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Vindo as informações, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis 

– MT, 29 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013391-86.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL CRISTINA IKAQUIGADO (AUTOR(A))

RAIMUNDO IKAQUIGADO FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BMG SEGUROS S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 10013391-86.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Proceda 

a retificação do polo passivo para constar ItaúSeg Seguradora S/A. II - 

Para melhor elucidação dos fatos narrados nos autos, converto o 

julgamento em diligência e determino que a requerida traga cópia dos 

contratos nº. 239155192 e 240949670, no prazo de 05 (cinco) dias. III - 

Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 29 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002308-10.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA BENICIA PINHEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WEVEN RIBEIRO DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002308-10.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante a inércia do 

devedor (Num. 21881384), homologo o laudo de avaliação do Id. 1979448, 

bem como o cálculo do Num. 29230667 - Pág. 2. Defiro a remoção do bem 

penhorado no Id. 1979448, depositando-o nas mãos da credora, 

compromissando-a, nos termos dos artigos 835, VI e 840, II, §1º, do CPC. 

Remeta os autos à contadoria judicial para atualização da avaliação. 

Considerando as disposições contidas nos artigos 879, II e 881, do CPC, 

determino que a alienação do bem móvel (TV) seja realizada por meio de 

leilão judicial eletrônico e caso não seja possível deverá ser realizado na 

forma presencial. Nos termos do artigo 883, do CPC, nomeio como leiloeiro 

oficial a Sra. LUCIANE ROSA COSTA - LEILOEIRA PÚBLICA OFICIAL - 

inscrita na JUCEMAT 030/2015, portadora do RG nº. 7503988-3, SSP/PR, 

inscrita no CPF n. 030.928.819-31, estabelecida na Rua Alameda das 

Rosas, nº. 22, Bairro Colina Verde, em Rondonópolis/MT, TEL: 

99937-5313. Arbitro a comissão da leiloeira em 5% (cinco por cento) 

sobre o valor da arrematação, a ser pago pelo arrematante, nos termos do 

artigo 1.131, da CNGC/MT. Todos os atos referentes à hasta pública 

ficarão a cargo da leiloeira, nos termos do artigo 884 e seguintes do CPC, 

cujas publicações deverão ser juntadas nos autos (art. 1.133, da CNGC). 

Ainda, deverá, a Sra. Gestora promover as intimações e publicações 

necessárias. Os valores obtidos com a alienação do bem penhorado 

deverão ser depositados na Conta Única Judicial vinculada ao presente 

feito (art. 1.132, da CNGC). Considero como preço mínimo para aquisição 

do imóvel o valor de 70% (setenta por cento) do valor atualizado da 

avaliação. O pagamento deverá ser efetivado imediatamente pelo 

arrematante, preferencialmente, em parcela única(art. 892, do CPC). Em 

razão do valor do bem, não será admitida arrematação para pagamento 

parcelado. Saliento que em caso de adjudicação do bem, de remição ou 

formalização de acordo entre as partes, será devido ao leiloeiro o 

reembolso das despesas desembolsadas para a realização do leilão, 

mediante comprovação nos autos, nos termos do artigo 40, do Decreto nº 

21.981/32 e conforme entendimentos jurisprudenciais: “Art. 40. O contrato 

que se estabelece entre o leiloeiro e a pessoa, ou autoridade judicial, que 

autorizar a sua intervenção ou efetuar a sua nomeação para realizar 

leilões, é de mandato ou comissão e dá ao leiloeiro o direito de cobrar 

judicialmente e sua comissão e as quantias que tiver desembolsado com 

anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, 

instruindo a ação com os documentos comprobatórios dos pagamentos 

que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu 

poder algum objeto, que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso.” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. 

EXECUÇÃO. COMISSÃO AO LEILOEIRO. PRAÇA NÃO REALIZADA. A 

comissão ao leiloeiro somente é devida quando a praça efetivamente for 

realizada. Logo, não cabe fixação de honorários na hipótese de não 

realização da praça, razão pela qual não há falar em fixação de comissão 

ao leiloeiro para caso de cancelamento do leilão. Precedentes da Corte. 

DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento 

Nº 70067681593, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 25/02/2016). (TJ-RS - AI: 

70067681593 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 

25/02/2016, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 02/03/2016)” Após a efetivação do leilão e a comprovação 

do pagamento dos valores obtidos com a alienação do bem penhorado, 

dê-se vistas as partes para manifestação em 05 (cinco) dias. Expeça o 

necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005726-53.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO WEHNER - MERCEARIA - ME (EXECUTADO)

PAULO SERGIO WEHNER (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005726-53.2017.8.11.0003. Vistos etc. O exequente requer 

o arresto on line, em conta corrente dos executados. O credor limita-se em 

requerer, de forma genérica, o arresto on line, via Bacenjud, de dinheiro 

sobre valores existentes em contas de depósitos ou instituições 

financeiras em nome dos devedores. Registra-se, a princípio, que a partir 

de 03/01/2020, entrou em vigor a Lei nº 13.869, de 05 de setembro de 

2019, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. O art. 36 da Lei 

13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de 

autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de 

ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor 

estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, 

pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena 

de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Em que pese o 

magistrado não utiliza dos sistemas colocados à disposição do juízo para 

localizar bens da parte devedora, de forma indevida, o sistema, 

automaticamente e sem limitação, bloqueia o valor exequendo em toda e 

qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada a parte 

executada; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas 

forem as contas bancárias e aplicações financeiras existentes 

configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação/garantia da 

dívida. Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a 

devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode 

demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a 

continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o 

próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não 

podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não 

cometeu, para o qual não concorreu. Como dito alhures, o sistema não se 

mostra confiável, vez que efetua o bloqueio/arresto em todas as contas 

existentes em nome dos devedores o que, por certo, lhe será muito mais 

oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de execução. In casu, 

flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental 

do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma 

rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é 

responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é 

rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais 

gravames. Dessa forma, indefiro o pedido de arresto on line para bloqueio 

de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Num. 29537681. Ainda, 

indefiro a quebra do sigilo fiscal pelo Sistema Infojud, visto que não houve 

angularização processual. No entanto, defiro o pedido para busca de 

veículos em nome dos devedores Paulo Sérgio Wehner Mercearia Me- 

CNPJ nº 18.575.088/0001-35 e Paulo Sérgio Wehner - CPF nº 

384.717.871-72, com a utilização do Sistema RenaJud. Intime a parte 

credora para promover a citação do executado Paulo Sérgio Wehner 

Mercearia Me, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 29 de abril de 2.020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004302-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA CAMACHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-O (ADVOGADO(A))

FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES OAB - MT21534-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO JOSE VILELA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004302-39.2018.8.11.0003 Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito c/c com uma Obrigação de Entrega de Coisa Certa 

c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela 

Requerente: Francisco Ferreira Camacho Requerido: Arlindo José Vilela 

Vistos etc. FRANCISCO FERREIRA CAMACHO já qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

COM UMA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA em face de ARLINDO JOSÉ VILELA, também qualificado no 

processo. Na audiência de conciliação as partes firmaram acordo em juízo 

(Id. 29762827). O requerido juntou aos autos os instrumentos de 

representação da empresa NOVAPEC AGROPECUÁRIA LTDA (Id. 

29929471). Ainda, o demandado juntou aos autos comprovante de 

devolução dos 04 cheques de título nº. 36045 a 306048 (Id. 29929476 e Id. 

30529696). O autor juntou aos autos o instrumento de representação da 

empresa LF PEC MATO GROSSO LTDA (Id. 29929476). Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto 

firmado entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual 

descumprimento da avença comportará a execução da sentença 

homologatória. Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinta a presente ação nos 

termos do artigo 487, inciso III, 'b', do Código de Processo Civil. Determino 

que seja oficiado ao 4º. Serviço Notarial de Cuiabá, para efetuar o 

cancelamento do protesto do título nº. 306045, no valor de R$ 207.000,00 

(duzentos e sete mil reais) com vencimento em 10/12/2017, ID nº. 

13659816. Custas pelo autor. Honorários na forma pactuada. As partes 

desistem do prazo recursal. Após, encaminhe os autos com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 29 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009360-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AUREO CANDIDO COSTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO OAB - MT7179-O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE LIMA ROSSONI OAB - MT0018581A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

(Processo 1009360-23.2018.8.11.0003) Ação de Declaratória de Nulidade 

de Ato Jurídico Requerente: João Batista Kirizawa da Silva Requerido: 

Áureo Cândido Costa Vistos etc. JOÃO BATISTA KIRIZAWA DA SILVA, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO contra ÁUREO CÂNDIDO COSTA, também 

qualificado no processo. O autor aduz que teve seu nome fora protestado 

no cartório do 4º Ofício, desta urbe, sem que tenha sido previamente 

notificado. Alega que o protesto do seu nome é indevido, ante o protocolo 

de nº 1098520, no importe de R$ 533,33 (quinhentos e trinta e três reais e 

trinta e três centavos) com vencimento em 30.08.2018 que deu origem à 

negativação, sendo que o protesto indevido lhe causou abalo no crédito. 

Pede a procedência da pretensão indenizatória. Juntou documentos. 

Citado, o requerido apresentou contestação (Id. 19222072). Sustenta não 

ter praticado nenhum ato abusivo, tampouco deu causa aos alegados 

danos descritos na inicial. Diz ter recebido da empresa Ferrauto Auto 

Peças Ltda, pedido de inclusão e foi emitida comunicação prévia ao autor, 

no endereço declinado pela credora. Afirma que não houve a 

comprovação do alegado dano moral, tampouco, a prática de ilícito de sua 

parte. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. 

Tréplica (Id. 20976746). Instados a especificarem as provas que 

pretendem produzir, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 

27304084), por outro lado, o requerido quedou-se inerte. Vieram-me os 

autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o 

processo no estado em que se encontra. Conheço diretamente do pedido 

uma vez que a questão é unicamente de direito e prescinde da produção 

de outras provas, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. O entendimento jurisprudencial uníssono neste sentido: 

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, 

é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., REsp 

2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). "Nosso Direito Processual 

autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não houver necessidade 

de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos autos todos os 

elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia" (STJ, 

REsp. 38.931-3). Moacir Amaral Santos (Primeiras Linhas de Direito 

Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que"a 

prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à existência ou 
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inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A necessidade da 

produção de prova em audiência há de ficar evidenciada para que o 

julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. A 

antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado" (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. Vislumbra-se dos 

autos que o requerente teve seu nome protestado no cartório do 4º Ofício, 

desta urbe, sendo representado pelo requerido, por débito oriundo da 

empresa Ferrauto Auto Peças Ltda. A controvérsia situa-se na suposta 

violação ao artigo 43, parágrafo 2º, da Lei 8.078/90, vez que o 

demandante, em tese, não foi comunicado acerca do referido protesto. 

Conforme o disposto no art. 43, § 2º, do CDC, os órgãos mantenedores de 

cadastro de proteção ao crédito, quando da abertura de registro 

relativamente a um determinado consumidor, têm o dever de comunicá-lo 

sobre tal apontamento, oportunizando o oferecimento de impugnação com 

vistas a evitar as inscrições indevidas. O contato repetitivo com ações 

semelhantes a estas, nas quais se discute o dano moral ante a ausência 

de notificação do devedor, passou a reclamar mais reflexão e rigor. Num 

primeiro momento, o posicionando adotado no sentido de que o órgão 

administrador do cadastro de proteção ao crédito tinha o dever de 

indenizar o devedor, nos casos em que não fazia prova efetiva da 

notificação exigida pelo art. 43, § 2º, do CDC. Porém, diante da verdadeira 

indústria de pedidos indenizatórios, é visível que os devedores estão se 

agarrando em uma formalidade legal para beneficiarem-se 

pecuniariamente, auferindo indevidas indenizações. A exigência legal da 

notificação vem sendo invocada de forma deturpada para justificar 

alegados danos morais que na prática, não existem. A falta de notificação 

prévia do devedor, tendo ele ou não outros apontamentos em seu nome, 

mesmo que ele negue a existência da dívida que gerou a inscrição, por si 

só, não tem o condão de gerar dano moral passível de reparação. Pelo 

menos em relação ao mantenedor do cadastro. Isso porque não há como 

debater nestes autos se o apontamento negativo é devido ou não, já que a 

mantenedora do cadastro não tem nenhuma informação acerca do 

respectivo débito. Se o apontamento for legítimo, do ponto de vista da 

existência efetiva e confessada da inadimplência, ou seja, se o 

apontamento for resultado do exercício regular do direito da credora, a 

indenização deferida por ausência de notificação apenas torna-se um 

prêmio para àquele que não cumpre pontualmente com suas obrigações. 

Por outro lado, se o apontamento for ilegítimo, também do ponto de vista da 

efetiva inadimplência, tal discussão deve ser travada junto a credora, 

única que tem condições de defender a legitimidade da sua conduta. O 

descumprimento do dispositivo legal consumerista (art. 43, § 2º) pode, no 

máximo, considerando cada caso concreto, gerar a exclusão da inscrição, 

até que a notificação regular tenha sido cumprida. No caso dos autos, não 

é necessário sequer chegar à análise do dano moral já que nem mesmo o 

ato ilícito existiu. É que, pelos documentos juntados aos autos, o requerido 

comprovou que houve a comunicação ao demandante no endereço 

declinado pela credora (Id. 19222080). Importa destacar que o Código 

Consumerista não exige seja comprovado o recebimento da 

correspondência pelo próprio destinatário. Basta o envio da comunicação, 

independentemente de aviso de recebimento ao endereço residencial da 

consumidora para que reste cumprida a determinação contida no art. 43 § 

2º do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: “LEGAÇÃO DE 

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2º, DO CDC . ENVIO DA 

NOTIFICAÇÃO COMPROVADO. SERASA. SENTENÇA IMPROCEDÊNCIA. 

MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Nos termos do art. 43 , § 2º , do CDC , é 

direito do consumidor ser comunicado por escrito acerca da abertura de 

cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo em seu nome, a 

fim de possibilitar o pagamento da dívida ou a correção de eventuais 

dados equivocados, incumbindo tal obrigação ao órgão arquivista. 

Inteligência da Súmula nº 359 do STJ. Comprovando nos autos o envio de 

correspondência ao autor e cumprida, portanto, a exigência legal pelo 

arquivista, não subsiste a notificação defeituosa ou eivada de ilegalidade 

alegada pelo apelante a justificar a pretensão ao cancelamento da 

inscrição, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência. 

APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079336723, Décima 

Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz 

Pozza, Julgado em 30/11/2018)”. “SERASA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

Documentos que comprovam o envio das comunicações prévias ao 

devedor. ARTIGO 43, § 2º DO CDC. CUMPRIMENTO. REGULARIDADE NA 

INSCRIÇÃO. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70079791489, 

Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana 

Beatriz Iser, Julgado em 12/12/2018).” Tal entendimento já se encontra 

sumulado pelo c. STJ, vejamos: “Súmula 404 – É dispensável o Aviso de 

Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a 

negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.” O réu atua 

apenas repassando informações fornecidas pelos supostos credores, 

não podendo ele ser responsabilizado pela verificação de seu conteúdo. 

O dever que lhe é atribuído é apenas o de envio da notificação o devedor 

cujo nome está para ser inscrito no cadastro de inadimplentes, com os 

dados fornecidos pelo credor. Assim, restou demonstrado que houve o 

envio da notificação, não havendo que falar em dever de indenizar. Ex 

Positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o 

pleito inicial. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos 

termos do artigo 85, §8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida se 

presentes os requisitos legais, vez que o autor é beneficiário da 

assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 29 de abril de 2020. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000820-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

CREDI$NIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1000820-20.2017.8.11.0003 Ação Anulatória de 

Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Materiais e Morais, c/c pedido de Antecipação de tutela Requerente: Maria 

Aparecida Vieira da Silva 1ª Requerida: Credsnill 2º Requerido: Banco 

BMG S/A Vistos etc. MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA, qualificada 

nos autos, ingressou com AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO 

C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA contra CREDSNILL E 

BANCO BMG S/A, também qualificados no processo, visando a anulação 

do negócio jurídico e reparação dos danos descritos na inicial. A autora 

alega que em 22/07/2016, recebeu visita de um casal de procedência 

desconhecida em sua residência, prestando atendimento em nome da 

empresa Credisnill. Aduz que, foram feitas algumas indagações, e 

mediante algumas informações relativas a cadastro de beneficiários em 

aposentadoria, passaram a propor algumas vantagens em dinheiro, 

provenientes de estornos, referentes a empréstimos anteriores realizados 

a agência bancária. Diz que ficou convencida de que o motivo de estarem 

ali era auxiliá-la mediante orientações, ajudando a conquistar 

ressarcimento de valores de tais fundos, e que estes não custariam nada, 

afirmando categoricamente a inexistência de qualquer contrato relativo a 

financiamentos ou empréstimos Bancários. Sustenta que, posteriormente, 

teve conhecimento e constatação de valores em sua conta bancária e 

que, diante a disponibilidade do valor, quis obter conhecimento do 

verdadeiro sentido da disponibilidade. Afirma que, em conversas com 

conhecidos, ficou sabendo que se tratava de um golpe criminoso, tendo 

confeccionado Boletim de Ocorrência. Requer a procedência do pleito 

inicial. Juntou documentos. O pedido de tutela de urgência foi deferido (Id. 

9360438). A Cresdnill apresentou defesa (Id. 10000146). Alega que não 

há veracidade nos fatos apresentados pela autora, vez que foi oferecido 

empréstimo sendo prestado todo esclarecimento a autora, estando esta 

ciente de que se tratava de contratação de empréstimo pessoal. Alega a 

ausência de provas do dano moral e material suscitadas pela autora. 

Requer a improcedência do pleito inicial. Tréplica (Id. 10259938). O Banco 

BMG S/A apresentou contestação no Id. 20029500. No mérito, sustenta 

que a cobrança está prevista no contrato firmado entre as partes e a 
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autora ciente das clausulas, aceitou o contrato. Argui inexistência do 

dever de indenizar. Requer a improcedência do pedido inicial. Intimados a 

especificarem as provas, a autora e o primeiro requerido pleitearam pelo 

julgamento antecipado da lide. O segundo requerido renunciou a produção 

de outras provas. 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. O fim 

colimado na exordial cinge-se no pedido de declaração de nulidade dos 

descontos indevidamente realizados no benefício previdenciário da autora, 

com a reparação dos danos descritos na inicial. O Código Civil determina 

que tem responsabilidade subjetiva civil de indenizar perante aquele que 

sofreu dano, quem praticou conduta antijurídica e causou diretamente o 

prejuízo e ainda quem se responsabilizou por aquele que praticou o ato. 

No caso, a lide versa sobre responsabilidade civil aquiliana, de ordem 

subjetiva, já que o autor imputa a ré má prestação de serviço, vez que 

alega que nada deve a requerida. Para a configuração da obrigação de 

indenizar no campo da responsabilidade subjetiva exige-se a presença de 

três elementos indispensáveis, segundo lição de Caio Mário da Silva 

Pereira: "a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, 

que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por 

omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de 

malfazer; b) em segundo lugar, a existência de um dano, tomada a 

expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem 

material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em 

terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e 

outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, 

ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento 

contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." A 

demandante alegou na inicial, que estavam sendo efetuados descontos 

em sua folha de pagamento, a título de empréstimo, sem sua anuência e/ou 

autorização. A primeira requerida, por seu turno, juntou aos autos contrato 

de cartão de crédito consignado firmado com a parte demandante Id. 

20029501. Outrossim, além da assinatura constante no referido 

documento, e no instrumento de procuração de Id. 4817516, possuírem 

visível similitude entre elas, a autora não chegou a impugnar a 

autenticidade daquela lançada no contrato. Ainda, o banco requerido 

comprovou a disponibilização no valor de R$ 1.501,00 (um mil quinhentos e 

um reais) na conta da parte autora, conforme documento de Id. 20029505. 

Com efeito, se o contrato fosse fraudulento, nenhum crédito teria sido 

disponibilizado para a parte requerente, por óbvio. In casu, os fatos 

descritos na exordial não se revelam suficientes à caracterização de 

conduta dolosa ou culposa que possa ensejar a responsabilidade civil. 

Ademais, caberia a requerente o ônus de provar o ato ilícito atribuído aos 

requeridos, bem como o nexo de causalidade entre o alegado dano e a 

ação daquele, o que não foi feito. Em moderna doutrina, o processualista 

Fredie Didier Júnior traz a lição acerca do ônus da prova: "Ônus é o 

encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação. Ônus, segundo 

GOLDSCHMIDT, são imperativos do próprio interesse, ou seja, encargos, 

sem cujo desempenho o sujeito se põe em situações de desvantagem 

perante o direito". (in "Curso de Direito Processual Civil", Vol. 2, 2ª edição, 

Ed. Podivm, 2008, pág: 72). Concluindo que: "Compete, em regra, a cada 

uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações 

de fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários 

para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua 

pretensão/exceção, afinal é a maior interessada no seu reconhecimento e 

acolhimento". Sendo assim, resta clarividente que a autora não se 

desincumbiu de seu ônus probatório, não se descurando do que determina 

a regra insculpida no art. 373, I, do CPC, e, ausente a prova de qualquer 

que seja dos elementos autorizadores da indenização civil, não há que se 

falar em dever de indenizar. A jurisprudência também é neste sentido: 

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E 

MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. Não havendo 

comprovação do ato ilícito praticado pela ré, nem dos danos sofridos, não 

há como considerar presente o dever de indenizar os danos materiais e 

morais alegados pela autora. Improcedência da demanda que se impõe. 

Apelo desprovido" (TJMG, AC n. 70016513012, Quinta Câmara Cível, 

Relator: Umberto Guaspari Sudbrack). "AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

LOCATÁRIO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO PELOS DANOS MATERIAIS E 

MORAIS DECORRENTES DA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO 

- REAJUSTE DE ALUGUÉIS - ÍNDICES APLICADOS - AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA. Para que 

se condene alguém ao pagamento de indenização, seja por dano moral, 

seja pelo de caráter material, é preciso que se configurem os 

pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que são o dano, a 

culpa do agente, em caso de responsabilização subjetiva, e o nexo de 

causalidade entre a atuação deste e o prejuízo. O ônus da prova, 

conforme estabelecido no art. 333, I, do CPC, incumbe ao autor, quanto ao 

fato constitutivo de seu direito. (. . .)" (TJMG, AC n. 

1.0024.01.066426-6/001, 17ª Câmara Cível, Rel. Des. Eduardo Mariné da 

Cunha). Constitui ônus do autor da ação demonstrar as circunstâncias 

básicas e essenciais do pretendido direito, enquanto ao réu cabe exibir, 

de modo concreto, coerente e seguro, os elementos que possam 

desconstituir a proposição formulada pelo demandante. Moacyr Amaral 

dos Santos, com base em CHIOVENDA, cita duas normas básicas sobre a 

distribuição da prova, a saber: "1ª) Compete, em regra, a cada uma das 

partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer. Ao autor 

cabe a prova dos fatos dos quais deduz o seu direito; ao réu a prova dos 

fatos que, de modo direto ou indireto, atestam a inexistência daqueles 

(prova contrária, contraprova). O Ônus da prova incumbe ei qui dicit. 2ª) 

Compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo e ao réu a prova 

do fato extintivo, impeditivo ou modificativo. Essa regra reafirma a anterior, 

quanto ao autor, e atribui o ônus da prova ao réu que se defende por meio 

de exceção, no sentido amplo. Reus in excipiendo fit actor" Sobre o tema, 

merece transcrição, por adequar-se à espécie, a seguinte lição 

jurisprudencial: "A repartição do ônus probatório, na ação monitória, não 

foge à regra do art. 333, I e II, CPC, incumbindo ao autor a prova do fato 

constitutivo do seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor". (grifei) Ac. un. Da 3ª T. do 

TJDF de 6-2-97, na apel. 42.535/96, rel Des. Nívio Gonçalves; RT 742/340, 

in ALEXANDRE DE PAULA, "Código de Processo Civil Anotado", edit. 

Revista dos Tribunais, 7ª edição, vol. 2, p. 1611). Sobre a configuração do 

dano moral indenizável, ensina Sílvio de Salvo Venosa: "Não é também 

qualquer dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. 

Aqui, também é importante o critério objetivo do homem médio, o bonus 

pater familias: não se levará em conta o psiquismo do homem 

excessivamente sensível, que se aborrece com fatos diuturnos da via, 

nem o homem de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir 

sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há fórmulas seguras 

para auxiliar o juiz. Cabe ao magistrado sentir em cada caso o pulsar da 

sociedade que o cerca. O sofrimento como contraposição reflexa da 

alegria é uma constante do comportamento humano universal" Na mesma 

linha é o entendimento adotado por Carlos Roberto Gonçalves: "Para evitar 

excessos e abusos, recomenda Sérgio Cavalieri, com razão, que só se 

deve reputar como dano moral 'a dor, vexame, sofrimento ou humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo' (Programa, cit., p. 78)" "O mundo não é perfeito, contratos se 

rompem, entes queridos morrem, pessoas contraem doenças, devendo o 

homem médio estar preparado para suportar a angústia decorrente de tais 

fatos, inerentes à própria condição humana, não havendo que se falar em 

indenização por danos morais em tais circunstâncias ressalvadas 

situações especiais capazes de dar causa a angústia extrema" (Apelação 

Cível nº 0309454-0, RJTAMG 82/112). (grifei) O dano moral é a lesão a um 

interesse não patrimonial, seja em decorrência da ofensa a um bem 

jurídico extrapatrimonial (dano moral direto), ou em função de uma afronta 

a um bem jurídico patrimonial (dano moral indireto). Evidencia-se na dor, 

sofrimento, no abalo psicológico, no constrangimento ou na indignação por 

uma ofensa sofrida, não restando caracterizado pelo simples 

aborrecimento, dissabor, frustração ou desgaste emocional decorrente de 

excessiva sensibilidade ou irritabilidade. No caso em exame a autora da 

ação indenizatória não logrou êxito em provar os alegados danos e culpa 

dos requeridos, o que acarreta na improcedência do pedido. Ex Positis, e 

de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pedido inicial. 

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, a favor do patrono da requerida, que fixo em R$ 3.000,00 

(três mil reais), observando o § 8º, do artigo 85, do CPC. A sucumbência 

somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a 
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requerente é beneficiária da justiça gratuita. Transitada em julgado, ou 

havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 29 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008681-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ARANTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ OAB - MT26652/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POR DO SOL URBANIZACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CYNTIA DA SILVA LIMA GILARDE OAB - MT20996/O (ADVOGADO(A))

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT7440-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008681-23.2018.8.11.0003 Ação de Rescisão de 

Contrato Cumulado com Devolução de Quantia Paga e Tutela de Urgência 

Antecipada em Caráter Liminar Requerente: Wilson Arantes Requerida: Pôr 

do Sol Urbanizações LTDA Vistos etc. WILSON ARANTES, qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADO 

COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR contra PÔR DO SOL URBANIZAÇÕES 

LTDA, também qualificada no processo. O autora aduz que firmou contrato 

de compra e venda com a ré para aquisição do Lote nº 05, quadra nº 31, 

do Residencial Parque das Laranjeiras, nesta cidade. Alega ter quitado 

importe total de R$ 28.395,07 (vinte oito mil trezentos e noventa e cinco 

reais e sete centavos). Argumenta que em razão de problemas 

financeiros, procurou a ré negociação extrajudicial para rescindir o 

contrato, sendo-lhe negado. Requer a procedência do pedido inicial para a 

devolução dos valores pagos, descontando somente 10% (dez por cento) 

sobre o valor pago. Juntou documentos. O pedido de tutela antecipada foi 

indeferido (Id. 15711567). Citada, a requerida apresentou defesa (Id. 

16704406). No mérito, argui que em nenhum momento o autor a procurou 

para rescindir o contrato. Sustenta a inadimplência do autor e que o 

contrato firmado possui cláusulas claras e precisas e devem ser 

cumpridas. Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. 

Tréplica (Id. 17686480). Tentativa de conciliação sem êxito. 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. O entendimento jurisprudencial uníssono 

neste sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder" (STJ, 4ª T., REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo). 

"Nosso Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, 

quando não houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se 

encontrarem nos autos todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3). Moacir Amaral 

Santos (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São 

Paulo, v. 2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o 

juiz quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". 

"A necessidade da produção de prova em audiência há de ficar 

evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique 

cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos 

decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento 

do magistrado" (RTJ 115/789). Impende destacar, ainda, que a produção 

probatória, conquanto seja uma garantia do princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, não elide o poder-dever inerente ao 

julgador de evitar que, sob tal pretexto, se transforme o processo em 

infindáveis diligências inúteis. É inconteste a existência de vínculo entre as 

partes, por meio do instrumento particular de promessa de compra e 

venda para aquisição do imóvel, de contrato nº 0115/2015, relativo ao Lote 

31, quadra 05, com área de 286,38m², cujos preços seriam pagos em 144 

(cento e quarenta e quatro) prestações de R$ 525,02 (quinhentos e vinte 

e cinco reais e dois centavos) - Id. 16704643, restando indiscutível que a 

relação submetida a análise judicial trata-se de típica relação de consumo, 

sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Consta nos autos, 

que o demandante efetuou o pagamento de R$ 28.299,40 (vinte e oito mil 

duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), conforme consta 

nas declarações de quitação parcial de débito (Id. 27959437). Portanto, a 

inadimplência é incontroversa, demonstrando o descumprimento dos 

termos contratuais por parte do demandante, o que afasta a incidência da 

cláusula décima quinta, alínea “b” concernente a irrevogabilidade e 

irretratabilidade. Esse entendimento é firmado pela jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - PROMESSA 

DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL - CLÁUSULA DE IRRETRATABILIDADE E 

IRREVOGABILIDADE -AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO - RESCISÃO EM 

RAZÃO DO ARREPENDIMENTO DE UM DOS CONTRATANTES - 

IMPOSSIBILIDADE. - Na promessa de compra e venda de imóvel, com 

cláusula irrevogabilidade e irretratabilidade, o contrato não pode ser 

rescindido em razão do arrependimento e da mera desistência de um dos 

contratantes em dar continuidade ao negócio celebrado, sendo necessário 

que haja descumprimento de cláusulas contratuais. (TJ-MG - AC: 

10000160807178002 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado), 

Data de Julgamento: 24/03/0019, Data de Publicação: 01/04/2019)” (grifei) 

A rescisão do contrato de promessa de compra e venda, em face do que 

dispõe o artigo 32, da Lei nº. 6.766[1], de 19 de dezembro de 1979, é 

cabível, visto que a mora enseja a rescisão da avença. Procedida a 

rescisão contratual, voltarão as partes ao statu quo ante e, assim sendo, 

necessária a restituição das parcelas efetivamente pagas, sob pena de 

enriquecimento ilícito de uma das partes. Ressalta-se ainda, que vige nos 

contratos o princípio do enriquecimento sem causa, decorrente do 

princípio geral suum cuique tribuere, princípio de ordem moral e que guarda 

relação com o interesse social, na medida em que o eleva à categoria de 

fonte normativa de obrigação, ou seja, como imposição legal de restituição, 

ficando a pessoa beneficiada ilegitimamente com o acréscimo incumbida 

de repor o bem, ou o valor, este corrigido monetariamente Reza o artigo 

26, V, da Lei n. 6.766/79: Art. 26. Os compromissos de compra e venda, 

as cessões ou promessas de cessão poderão ser feitos por escritura 

pública ou por instrumento particular, de acordo com o modelo depositado 

na forma do inciso VI do artigo 18 e conterão, pelo menos, as seguintes 

indicações: (...) V - taxa de juros incidentes sobre o débito em aberto e 

sobre as prestações vencidas e não pagas, bem como a cláusula penal, 

nunca excedente a 10% (dez por cento) do débito e só exigível nos casos 

de intervenção judicial ou de mora superior a 3 (três) meses” (negritei e 

grifei). Neste mesmo sentido dispõe o artigo 11, “f”, do Decreto–Lei n. 

58/37: Art. 11. Do compromisso de compra e venda a que se refere esta 

lei, contratado por instrumento público ou particular, constarão sempre as 

seguintes especificações: (...) f) cláusula penal não superior a 10% do 

débito, só exigível no caso de intervenção judicial” (destaquei). A 

jurisprudência não discrepa: "RESCISÃO CONTRATUAL - COMPROMISSO 

DE COMPRA E VENDA - PRAZO DE ENTREGA NÃO CUMPRIDO - MOTIVO 

DE FORÇA MAIOR NÃO COMPROVADO – CULPA DO PROMITENTE 

VENDEDOR - RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PENA 

CONVENCIONAL E MULTA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO DEVIDAS - 

RETENÇÃO DE PERCENTUAL DO VALOR PAGO PELA CONSTRUTORA - 

IMPOSSIBILIDADE - (...) - A ausência de prova do alegado, motivo de força 

maior na entrega do imóvel na data avençada, impõe ao vendedor restituir 

integralmente as parcelas do preço pagas pelo comprador, com os 

respectivos juros e correção monetária, além da pena convencional 

prevista em razão do atraso da obra e da multa devida pela rescisão 

contratual. Constatada a culpa da construtora pela rescisão contratual, 

não há que se falar em retenção de qualquer percentual pela mesma, já 

que tal fato consistiria em flagrante enriquecimento ilícito, um "prêmio" para 

a parte que descumpre o contrato, o que não se pode admitir. (...)" (TJMG 

- Ap. Cível nº 2.0000.00.514477-0/000, 6ª C.Cível, Rel. Des. SEBASTIÃO 

PEREIRA DE SOUZA). "RESCISÃO DE CONTRATO - COMPRA E VENDA - 

PROMESSA - UNIDADE HABITACIONAL - ENTREGA - ATRASO - 

INADIMPLÊNCIA - CULPA - RESCISÃO - POSSIBILIDADE - PRESTAÇÕES - 

DEVOLUÇÃO (...) - Descumprido o prazo contratual, e não disponibilizado 

o imóvel adquirido na planta no prazo contratual, inegável a inadimplência 

da promissária-vendedora, sendo válida a rescisão do vinculo, que tem 

como consequência a devolução das parcelas pagas, monetariamente 

corrigidas (...)" (TJMG - Ap. Cível n° 1.0024.03.059513-6/001, 16ª C. Cível, 

Rel. Des. JOSÉ AMANCIO). Não prospera a pretensão da requerida em 

recusar a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, 

porquanto houve pagamento de parcelas pelo autor. Na hipótese de 

rescisão do contrato de promessa de compra e venda, fundamentada na 

inadimplência pela impossibilidade financeira do promissário-comprador, 
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reserva-se a este o direito à restituição do que efetivamente pagou à 

promitente-vendedora, com dedução da multa compensatória. Desse 

modo, reputo como lícita a dedução no valor das parcelas da quantia 

correspondente a 10% (dez por cento) a título de despesas com a 

realização do empreendimento. Como dito acima, houve o pagamento do 

montante total de R$ 28.299,40 (vinte e oito mil duzentos e noventa e nove 

reais e quarenta centavos), sendo justo e adequado que o percentual de 

10% tenha incidência sobre o valor das prestações pagas. Gize-se que a 

devolução de valores sem a correta incidência de correção monetária, 

mostra-se descabida, pois favorece apenas uma das partes, no caso, a 

parte ré, a indicar enriquecimento sem causa, impossível de admitir-se. 

Dessa forma, é devida a incidência de correção monetária, sob pena de 

locupletamento de uma parte em detrimento da outra, a mais fraca, além do 

que, constitui mera atualização da moeda, ou seja, não é um "plus" que se 

acresce, mas um "minus" que se evita. Assim, a correção monetária deve 

incidir a contar do desembolso, quando aquele que hoje deve restituir já 

podia fazer uso das importâncias recebidas. Quanto aos juros de mora, 

entendo serem eles devidos e devem incidir a partir da citação. Ex positis, 

julgo PROCEDENTE o pedido inicial. Declaro rescindido o contrato de 

promessa de compra e venda de imóvel sob o nº 0115/2015, vez que 

caracterizada a inadimplência do demandante. Determino que a requerida 

retenha 10% do valor das prestações pagas, a título de taxa de 

administração, devolvendo o restante a autora, com correção monetária a 

partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no contrato, 

além de juros de mora, no percentual de 1% ao mês. Condeno a 

demandada ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 

causa, na forma do artigo 85, §2º, do CPC. Transitada em julgado ou 

havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 29 de abril de 2020. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017114-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TAYNE ASSIS BERNARDES FLORES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1017114-79.2019.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A Requerida: Tayne Assis 

Bernardes Flores Vistos etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de TAYNE ASSIS BERNARDES FLORES, também 

qualificado no processo. O requerente pugnou pela extinção do feito 

(Num. 28713688). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte 

contrária, vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex 

positis, homologo a desistência apresentada pelo requerente, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Custas processuais já recolhidas. Deixo de condenar o demandante 

ao pagamento de honorários advocatícios uma vez que não houve citação 

da parte contrária. Não há que determinar a baixa da restrição judicial, vez 

que sequer houve o deferimento do pedido liminar. Transitada em julgado 

ou havendo a desistência do prazo recursal, encaminhe ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 29 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005605-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON REGGIO GUIMARAES SESTARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005605-88.2018.8.11.0003 Vistos etc. COMPACTA 

COMERCIAL LTDA – SUPERMERCADOS BIG MASTER, qualificada nos 

autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da sentença 

proferida sob o Id. 27451277, arguindo a existência de contradição no 

decisum. De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem 

embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, 

contradição ou omissão. 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 ou de 

contradição (artigo 1.022, do CPC). Vê-se que a decisão atacada apreciou 

toda a matéria submetida à apreciação, não estando compelido o juízo a 

adotar, como fundamentos, os argumentos expendidos pelo ora 

embargante, porquanto "o juiz não está obrigado a responder todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para 

fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por 

elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" 

(RJTJESP 115/207) (in "Código de Processo Civil", Theotônio Negrão, 24a 

ed., p. 393). O respeitado JOSÉ FREDERICO MARQUES assim se 

manifesta: "O que, porém, não se admite, é que se inove além dos limites 

da simples declaração, para, indevidamente, corrigirem-se errores in 

judicando ou in procedendo, como se o recurso fosse de embargos 

infringentes. Há nos embargos de declaração "um pronunciamento 

integrativo-retificador": não se elimina o acórdão embargado, que é 

apenas completado para que, em seu conteúdo, fique suficientemente 

claro e completo". ("Manual de Direito Processual Civil", Millenium Editora, 

1998, volume III, página 227). Destarte, não há nos pontos delimitados pela 

embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, 

de modo que os presentes embargos declaratórios devem ser rejeitados. 

No caso em tela o fim colimado pela parte embargante afigura verdadeiro 

reexame da causa, de modo que o pedido de majoração de honorários de 

sucumbência deveria ser debatido em recurso próprio para tal desiderato, 

dentro do prazo legal. Logo, não estão presentes os pressupostos 

específicos para o cabimento dos embargos de declaração. Ex positis, por 

não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser 

sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. Mantendo a 

decisão em todos os seus termos e fundamentos. Intime. 

Rondonópolis-MT, 29 de abril de 2020. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005670-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE MARIA DE JESUS OLIVEIRA (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):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005670-49.2019.8.11.0003 Ação Declaratória de Inexistência 

de Débito c/c Indenização por Danos Morais Autora: Lucilene Maria de 

Jesus Oliveira Ré: Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. 

Vistos etc. LUCILENE MARIA DE JESUS OLIVEIRA, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS contra ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, também qualificada no processo, 

visando obter a declaração judicial da inexistência do débito originado pela 

emissão da fatura mencionada na inicial e ressarcimento dos alegados 

danos sofridos. A autora aduz ter recebido uma fatura extraordinária 
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emitida pela ré, no valor de R$ 1.870,25 (um mil oitocentos e setenta reais 

e vinte e cinco centavos), referentes a consumo não faturado, com 

vencimento em 28/02/2019. Diz que a requerida realizou, de forma 

unilateral, inspeção na UC nº 6/933278-4 de sua propriedade e constatou 

diferença no consumo de energia elétrica. Impugna o montante cobrado. 

Assevera que o débito negativado é oriundo de cobrança ilícita. Argui que 

os atos praticados pela demandada são arbitrários e ilegais. Invoca a 

proteção da tutela jurisdicional para obter declaração de inexistência do 

débito e ressarcimento dos danos sofridos. Juntou documentos. O pedido 

de antecipação de tutela foi deferido (Id. 21105996). Citada, a requerida 

apresentou defesa sob o Id. 22246751. Sustenta a regularidade do débito 

vez que o valor de R$ 1.870,25 (um mil oitocentos e setenta reais e vinte e 

cinco centavos) é oriundo de procedimento administrativo em razão da 

constatação da existência de irregularidade na UC da autora. Em longo 

arrazoado, alega a sua condição de concessionária de serviço público, a 

existência do débito e a regularidade na emissão da fatura. Argumenta a 

inexistência dos requisitos necessários à reparação de danos morais. 

Requer a improcedência do pedido inicial. Juntou documentos. Tréplica 

apresentada sob o Id. 22825954. Intimados a se manifestarem para 

especificação de provas, a autora requereu a produção de prova oral e a 

ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 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. O entendimento jurisprudencial é uníssono neste 

sentido: "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, 4ª T., 

REsp 2.832-RJ, rel.. Min. Sálvio de Figueiredo, DJU 17.9.1990). "Nosso 

Direito Processual autoriza o julgamento antecipado da lide, quando não 

houver necessidade de prova - vale dizer - quando já se encontrarem nos 

autos todos os elementos necessários ao seguro entendimento da 

controvérsia" (STJ, REsp. 38.931-3-SP/93). Moacir Amaral Santos 

(Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 15. ed., Saraiva: São Paulo, v. 

2, 1993) nos ensina que "a prova tem por finalidade convencer o juiz 

quanto à existência ou inexistência dos fatos sobre que versa a lide". "A 

necessidade da produção de prova em audiência há de ficar evidenciada 

para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento de defesa. 

A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente 

líquidos para embasar o convencimento do magistrado." (RTJ 115/789). 

Impende destacar, ainda, que a produção probatória, conquanto seja uma 

garantia do princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, não 

elide o poder-dever inerente ao julgador de evitar que, sob tal pretexto, se 

transforme o processo em infindáveis diligências inúteis. Ingresso no 

mérito da demanda, observando que a autora pretende obter a declaração 

de inexistência de débito em face da emissão da fatura unilateral por parte 

da demandada e o ressarcimento do alegado dano sofrido. Vê-se dos 

autos que a ré, no segundo semestre de 2018, após constatar suposta 

irregularidade no medidor de energia instalado na UC da autora, emitiu 

fatura no valor de R$ 1.870,25 (um mil oitocentos e setenta reais e vinte e 

cinco centavos) referentes a consumo não faturado. É incontroverso que 

houve a emissão da fatura de forma unilateral, bem como que a perícia 

realizada no equipamento se efetivou a revelia da demandante. O 

entendimento pretoriano dominante é no sentido de que é legal a cobrança 

presumida de energia elétrica, a partir de constatação de violação do 

medidor de consumo. No entanto, existem algumas peculiaridades a 

afastar a lisura da cobrança feita pela requerida. Entendo que, no caso 

específico destes autos, não foi observado o devido processo legal, 

sempre necessário quando vai se impor ônus ao consumidor. Conforme 

preceituado na Constituição da República, "ninguém será privado (...) de 

seus bens sem o devido processo legal" (art. 5º, LIV, CF) e "aos litigantes, 

em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes" (art. 5º, LV, CF). Ampla defesa, na lição de Alexandre de 

Moraes, é "o asseguramento que é dado ao réu de condições que lhe 

possibilitem trazer para o processo todos os elementos tendentes a 

esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se ou calar-se, se entender 

necessário" (in ob. cit. p. 124), enquanto o direito a recurso é, na visão de 

Moacyr Amaral Santos "o poder de provocar o reexame de uma decisão, 

pela mesma autoridade judiciária, ou por outra hierarquicamente superior, 

visando obter a sua reforma ou modificação, ou apenas a sua 

invalidação." (in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 4ª ed., V. III, 

nº 694, p. 103). Sobre a obrigatoriedade de observância do devido 

processo legal em qualquer procedimento administrativo, o colendo 

Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Carlos Velloso, já pontificou que "a 

Constituição Federal determina que o devido processo legal aplica-se aos 

procedimentos administrativos (C.F., art. 5º, LV), em qualquer caso" 

(AgRg no AI 196.955-0-PE, JSTF-Lex 238:133). Assim, pelo que se 

depreende dos autos, não obstante a suposta irregularidade no medidor, 

não houve comprovação do uso de energia elétrica de forma indevida, a 

justificar a cobrança da quantia de R$ 1.870,25 (um mil oitocentos e 

setenta reais e vinte e cinco centavos) na fatura, objeto da lide. Destarte, 

só o fato isolado, de ter sido constatada irregularidade no medidor de 

energia, não é suficiente para impor ao consumidor ônus decorrente de 

consumo de energia supostamente não faturado, sendo necessária a 

comprovação de que houve a efetiva utilização de energia elétrica sem a 

devida contraprestação. In casu, conclui-se que, afora a discussão 

acerca de estar o aparelho medidor violado ou não, não restou 

demonstrado que a autora tenha se locupletado com a suposta 

irregularidade, e também não há elementos de prova no sentido de que o 

próprio consumidor tenha promovido eventual violação do aparelho. Com 

efeito, dispõe o artigo 72, da Resolução 456, da ANEEL, que: "Art. 72 - 

Constatada a ocorrência de qualquer procedimento irregular cuja 

responsabilidade não lhe seja atribuível e que tenha provocado 

faturamento inferior ao correto, ou no caso de não ter havido qualquer 

faturamento, a concessionária adotará as seguintes providências: (...) IV - 

proceder a revisão do faturamento com base nas diferenças entre os 

valores efetivamente faturados e os apurados por meio de um dos 

critérios descritos nas alíneas abaixo, sem prejuízo do disposto nos art.s 

73, 74 e 90: (...)" Pela leitura do referido dispositivo, infere-se que, para a 

cobrança pretendida pela concessionária de energia elétrica, faz-se 

necessário que o "procedimento irregular" tenha provocado faturamento 

inferior ao correto, o que não se verificou no caso em comento. Assim, 

não pode prevalecer a cobrança perpetrada pela requerida. 

Acrescente-se que o vínculo sob análise se caracteriza como relação de 

consumo, atuando a concessionária como prestadora de serviços que 

são fornecidos no mercado de consumo mediante remuneração, à luz da 

definição estabelecida no artigo 3º, da Lei 8078/90. Nessa esteira, os 

princípios da boa-fé objetiva, da transparência e o dever de informar que 

recai sobre o fornecedor impede a cobrança de diferenças por supostos 

erros de medição quando não estiver inequivocamente demonstrado que o 

consumo real foi superior à contraprestação exigida. Também não se 

olvide que, evidenciando-se in casu típica relação de consumo, eventuais 

dúvidas devem ser interpretadas em favor do consumidor, por força do 

artigo 6º, VIII, do CDC, que impõe a facilitação de sua defesa, inclusive, 

com a inversão do ônus da prova. Quanto à negativação do nome da 

demandante, cumpre novamente ressaltar que se aplicam ao caso em 

apreço as normas contidas no Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor, pois atuou a autora como consumidora final na relação 

jurídica estabelecida no contrato firmado entre ela e a ré. Obrigar o 

consumidor ao pagamento imediato de fatura de valor excessivo, sob 

pena de negativação do seu nome, implica ofensa ao art. 42 CDC, que 

dispõe que "na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será 

exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento 

ou ameaça." Nesse caso, tendo em vista o valor da fatura, referente a 

serviço não faturado, tenho que caracterizado está o constrangimento e a 

ameaça previsto no art. 42 do CDC. Oportuna é a lição de Celso Agrícola 

Barbi, aplicável na situação em exame: "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."[1] Assim, negada pelo consumidor a existência 

da causa suficiente em que se ampara o débito, e não demonstrado pelo 

credor a regular emissão de comprovantes idôneos a amparar a 

existência dívida, a autora não pode ser penalizada por obrigação que não 

reconhece como sua, e a responsabilização da demandada é medida que 

se impõe. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 
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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). "AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - ROL DE TESTEMUNHAS DECLARADO INTEMPESTIVO - 

PRECLUSÃO DA MATÉRIA - CARTÃO DE CRÉDITO - IMPUGNAÇÃO DAS 

DESPESAS - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA - NECESSIDADE DE 

APRESENTAÇÃO DOS RECIBOS - DANO MORAL - PRESUNÇÃO - ATO 

POTENCIALMENTE DANOSO - FIXAÇÃO. (...) - A inexistência das 

despesas exigidas pela administradora de cartões de crédito constitui fato 

negativo cuja prova não se pode exigir da parte autora, exigindo-se da ré 

a demonstração de sua existência sob pena de se considerar ilegítima a 

cobrança dos valores respectivos. (...)" (TAMG, 6ª Câm. Cível, Ap. Cível 

nº 441.845-3, rel. Juiz Elias Camilo). No que se refere ao dano moral, no 

caso, decorre do ato injusto e contrário à lei. É incontroverso que houve a 

negativação do nome da autora, referente à fatura eventual (Id. 

20380849). Se é fato que a concessionária do serviço público tem o direito 

de cobrar pelos serviços que presta, não se negando o direito da 

demandada de cobrar a tarifa de energia elétrica e também de proceder o 

apontamento do nome do devedor no rol dos inadimplentes, também é fato 

que tais prerrogativas não dão a ela o direito de, si et quantum, cobrar o 

que bem entende. No caso em tela, não há dúvida que se tem uma relação 

de consumo; e, como prestadora de serviços, a ré deve arcar a 

demandada com o risco do seu empreendimento. Para Sérgio Cavalieri 

Filho, "todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no 

mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou 

defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. 

Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de 

segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e 

serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A 

responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar 

atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou 

executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos 

produtos e serviços que oferece no mercado de consumo, respondendo 

pela qualidade e segurança dos mesmos......O consumidor não pode 

assumir os riscos das relações de consumo, não pode arcar sozinho com 

os prejuízos decorrentes dos acidentes de consumo, ou ficar sem 

indenização. Tal como ocorre na responsabilidade do Estado, os riscos 

devem ser socializados, repartidos entre todos, já que os benefícios são 

também para todos. E cabe ao fornecedor, através dos mecanismos de 

preço, proceder a essa repartição de custos sociais dos danos. É a 

justiça distributiva, que reparte eqüitativamente os riscos inerentes à 

sociedade de consumo entre todos, através dos mecanismos de preços, 

repita-se, e dos seguros sociais, evitando, assim, despejar esses 

enormes riscos nos ombros do consumidor individual." (Programa de 

Responsabilidade Civil, 2ª edição, 2001, Editora Malheiros, 2001, p. 366, 

grifos meus). Se o medidor estava, ou não, irregular (danificado), não 

poderia a ré, por conta do que deixou de auferir, e com base em 

expediente interno instaurado (argumento que utiliza em todas as 

demandas em que por isso é acionada), lançar valores unilaterais, 

impondo ao consumidor o comparecimento na sua empresa, para 

“regularizar a situação”, sob pena de supressão de energia e/ou 

negativação do nome. Por certo que a ré deve receber pelos serviços que 

presta, como é certo que não se poderá exonerar o consumidor da 

obrigação de pagar as tarifas de energia elétrica, desde que cobrada de 

forma correta. O que não se pode, contudo, tolerar, é o fato de a ré 

localizar problemas com medidores, instaurar sua sindicância interna e, 

com base em dados não submetidos ao contraditório, impor, de inopino, o 

pagamento de expressiva conta, acrescida de multa, a título do que deixou 

de receber. É verdadeiro abuso o que a empresa impinge ao consumidor, 

principalmente em se tratando de serviço essencial, como esse do 

fornecimento de energia elétrica. In casu, o fato de ser a empresa ré 

concessionária do serviço público e a negativação do nome do 

demandante ser inconteste, e a obrigação de reparar não depende da 

comprovação da sua culpa, bastando que se acha provado o dano por 

ação ou omissão de sua parte. O artigo 37, § 6º, da Constituição da 

República estabelece que: "Art. 37. (omissis). § 6º As pessoas jurídicas 

de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 

responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem 

a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 

casos de dolo ou culpa." Como se não bastasse, o art. 95, da Resolução 

456/00 da ANEEL é claro ao estabelecer a responsabilidade da 

concessionária pela prestação de serviço adequado a todos os 

consumidores, satisfazendo as condições de regularidade, generalidade, 

continuidade, eficiência e segurança, assegurando, no art. 101, o direito 

do consumidor ao ressarcimento dos danos que, porventura, lhe sejam 

causados em função do serviço concedido. Na mesma linha de raciocínio, 

MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (Direito Administrativo, Ed. Atlas, 16ª 

ed., 2003, pág. 524) ensina que "a responsabilidade extracontratual do 

Estado corresponde à obrigação de reparar danos causados a terceiros 

em decorrência de comportamentos comissivos ou omissivos, materiais ou 

jurídicos, lícitos ou ilícitos, imputáveis aos agentes públicos". No mesmo 

sentido, CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO adverte: "O 

concessionário - já foi visto - gere o serviço por sua conta, risco e 

perigos. Daí que incumbe a ele responder perante terceiros pelas 

obrigações contraídas ou por danos causados." (Curso de direito 

administrativo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 669). Ex positis, julgo 

procedente o pedido inicial. Ratifico a liminar constante no Id. 21105996. 

Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da 

requerida, bem como da requerente, evitando-se o enriquecimento sem 

causa, condeno a ré a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano 

moral que lhe causou, o valor de 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-a, 

ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a 

favor do patrono da autora, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) 

do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. 

Transitada em julgado, remeta os autos ao Cartório Distribuidor para 

apuração do valor das custas processuais, intimando a requerida para 

pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida a determinação, ao 

arquivo com baixa e anotações. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 29 de abril de 

2020. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito [1] 

Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., v. I, Tomo I, Forense, Rio 

de Janeiro: 1975, p. 90.
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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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007051-92.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TAMIRES BIANCA MENDES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (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:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007054-47.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR (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:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1006967-91.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEZIA MARIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007048-40.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS (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:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (LITISCONSORTES)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007048-40.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: LUCIANA APARECIDA DE CAMPOS REQUERIDO: MB 

TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Vistos e examinados. Certifique-se 

acerca da tempestividade da presente HABILITAÇÃO DE CRÉDITO, 

associando a mesma ao processo a que se refere. Sendo tempestiva, ou 

tratando-se de crédito trabalhista, fica, desde já, recebida a habilitação. 

Caso o crédito não seja trabalhista e tenha sido certificada a intempestiva, 

recebo a habilitação retardatária como impugnação, devendo ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Consigno que os 

titulares de créditos retardatários, excetuados os titulares de créditos 

derivados da relação de trabalho, não terão direito a voto nas 

deliberações da assembleia geral de credores. Determino a imediata 

intimação da recuperanda para que, no prazo legal, manifeste-se nos 

autos. Após, dê-se vistas ao Sr. Administrador Judicial, para sua 

manifestação, também devendo ser observado o prazo legal. Em seguida, 

colha-se a manifestação do Ministério Público, vindo posteriormente à 

conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007047-55.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR VINICIUS SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN VERISSIMO RODRIGUES VILELA OAB - MT24063/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (REQUERIDO)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1005722-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLARA PEREIRA MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007262-31.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO SILVA DOS SANTOS (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-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007053-62.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GALIAN FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (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:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

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-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007843-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CAROLINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007831-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004101-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELITO DO AMARAL (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SKOBERG PIRES OAB - SP284803 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTE-SE NOS AUTOS ACERCA DAS PETIÇÕES DA RECUPERANDO, 

BEM COMO DO SR. ADMINISTRADOR JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004120-19.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMI RODRIGUES RAGIOTTO (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SKOBERG PIRES OAB - SP284803 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS 

MANIFESTE-SE ACERCA DA PETIÇÃO DA RECUPERANDA, BEM COMO DO 

SR. ADMINISTRADOR JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004103-80.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE VINICIUS AGOSTINI MOREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 46 de 379



Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SKOBERG PIRES OAB - SP284803 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS 

MANIFESTE-SE ACERCA DA PETIÇÃO DA RECUPERANDA, BEM COMO DO 

SR. ADMINISTRADOR JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004112-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA RAMALHO SIQUEIRA DE ASSIS (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SKOBERG PIRES OAB - SP284803 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BIG BAG BRASIL EMBALAGENS LTDA (IMPUGNADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO OAB - MT15948-O (ADVOGADO(A))

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-O (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES OAB - MT14485-O 

(ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO OAB - MT16289 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS 

MANIFESTE-SE ACERCA DA PETIÇÃO DA RECUPERANDA, BEM COMO DO 

SR. ADMINISTRADOR JUDICIAL.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007951-75.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE GOMES DOS REIS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYS DE OLIVEIRA NUNES RONDON OAB - MT21394/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MB TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA ANDRETTY OAB - MT17634-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007884-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DURAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE BERNADETE CIOTTI OAB - MT25224/O (ADVOGADO(A))

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(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:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

CERTIFICO QUE DECORREU O PRAZO DE INTIMAÇÃO SEM 

MANIFESTAÇÃO DA RECUPERANDA.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007884-13.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DURAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE BERNADETE CIOTTI OAB - MT25224/O (ADVOGADO(A))

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(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:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007948-23.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (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 OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007946-53.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINTON BARBOSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (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:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 47 de 379



REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007931-84.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZA REGINA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO EMILIO CRUZ OAB - MT22748/O (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:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1007686-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEOLINA DE OLIVEIRA ROSADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILAUSON MONTEIRO DOS SANTOS OAB - MT25544/O-N 

(ADVOGADO(A))

BRUNA RAFAELA MACIEL OAB - MT21649/O (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 OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

vista ao Sr. Administrador Judicial, para sua manifestação, devendo ser 

observado o prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004945-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ OAB - MT0012314A 

(ADVOGADO(A))

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEYSE DAYANE ROCHA NUNES OAB - MT17292/O (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

1º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012562-71.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA DAS DORES TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA OAB - MT0008865S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA MARA RIGO BELLO CRUZ 05024976967 (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000581-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS LOPES MONTEIRO OAB - MT25814/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL RANIERY SILVA LIMA (EXECUTADO)

FHARLEY DA SILVA REIS (EXECUTADO)

NELCY HONORIO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014136-32.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORA DO CARMO DIAS MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA DO CARMO DIAS MATOS OAB - MT8582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1014141-54.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RIBEIRO DOS SANTOS SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014142-39.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação 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))
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Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE TEIXEIRA MILANI (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

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: 1007396-24.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA KATIA BELONDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDA ANDREIA KURSCHNER OAB - MT5274/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENAULT DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007396-24.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANA KATIA 

BELONDI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CLEIDA ANDREIA 

KURSCHNER POLO PASSIVO: RENAULT DO 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: 13:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1007398-91.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLAYNE DOS SANTOS MUNIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007398-91.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CAROLAYNE 

DOS SANTOS MUNIZ ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO 

BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 12/08/2020 Hora: 13:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 

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: 1007400-61.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA DA SILVA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007400-61.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CAMILA DA 

SILVA GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 12/08/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1007402-31.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMEIRE DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007402-31.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCIMEIRE DE 

JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

18/08/2020 Hora: 13:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1007404-98.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS SILVA (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. 1007404-98.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEANDRO DOS 

SANTOS SILVA 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 
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CONCILIAÇÃO Data: 18/08/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1007406-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TADASHI COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT24982/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS GREVE (REQUERIDO)

BRUNO GREVE (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007406-68.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:TADASHI 

COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS POLO PASSIVO: BRUNO GREVE e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/08/2020 Hora: 14:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 

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: 1007408-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAIR REGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007408-38.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALTAIR REGO 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO 

- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

18/08/2020 Hora: 15:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 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)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 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)

 

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: 1007412-75.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007412-75.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BRUNO 

HENRIQUE SILVA MIRANDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 18/08/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 

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: 1007415-30.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EDMILSON DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007415-30.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE EDMILSON 

DA SILVA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR 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: 

12/08/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1011787-56.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DERNIVAL PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória designada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007436-06.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS SCHIMOLLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007436-06.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUCAS 
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SCHIMOLLER ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELSON REZENDE DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: OI S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 

19/08/2020 Hora: 08:00 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 

2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1014148-46.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIAN LORRAN DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1014152-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DE JESUS NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1014161-45.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA NADIA MARTINS COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014162-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE MARTINS DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014163-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014168-37.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA OLIVEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014177-96.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO PERES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014179-66.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO VIANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO DIAS DOS SANTOS OAB - MT0019925A (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/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: 1014182-21.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA NASCIMENTO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264-O (ADVOGADO(A))
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Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014186-58.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA FONSECA MATOS GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014192-65.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA RIBEIRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEYSLLER WILLON SILVA OAB - MT23307/O-O (ADVOGADO(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014206-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação dos advogados de ambas as partes para 

tomarem ciência da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014209-04.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MACILENE MOREIRA 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:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do advogado da parte autora para tomar ciência 

da audiência conciliatória redesignada.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007442-13.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR FIDELIS TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007442-13.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ADEMAR FIDELIS 

TEIXEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO PEREIRA 

DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 20/08/2020 Hora: 09:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1007447-35.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO CHAGAS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007447-35.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ROGERIO 

CHAGAS PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 Hora: 10:00 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 

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: 1007448-20.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES FERREIRA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007448-20.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA DE 

LOURDES FERREIRA VIEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 Hora: 10:20 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 

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: 1007452-57.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA AMARANTE SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007452-57.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOANA 

AMARANTE SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 
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MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE 

AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 20/08/2020 Hora: 10:40 , no 

endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 

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: 1007455-12.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO MARQUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007455-12.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE 

APARECIDO MARQUES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: INTELIG TELECOMUNICACOES 

LTDA. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 19/08/2020 Hora: 10:20 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 

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: 1007456-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARTINS COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007456-94.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOANA MARTINS 

COUTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/08/2020 Hora: 10:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1007459-49.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAIKE RONAN DA COSTA RODRIGUES (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. 1007459-49.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MAIKE RONAN 

DA COSTA RODRIGUES 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: 19/08/2020 Hora: 11:00 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1007460-34.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ROCHA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007460-34.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

ROCHA DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/08/2020 Hora: 11:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1007462-04.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS ROCHA DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007462-04.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOSE CARLOS 

ROCHA DE ANDRADE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/08/2020 Hora: 11:40 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1007474-18.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS 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. 1007474-18.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JULIANO DIAS 

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: 

SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO Data: 19/08/2020 Hora: 12:00 , 

no endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, LA SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 

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: 1007483-77.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007483-77.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RONALDO 

SANTOS DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 
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INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: SALA DE AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/08/2020 Hora: 12:20 , no endereço: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA SALLE II, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1007484-62.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE SOUZA MARQUES (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. 1007484-62.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:KELLY CRISTINA 

DE SOUZA MARQUES 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: 19/08/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA BARÃO 

DO RIO BRANCO, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, LA 

SALLE II, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

2º Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005849-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CESAR BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1005849-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:WAGNER CESAR 

BOTELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GENIHANY NOGUEIRA 

LOPES AGUIAR 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: 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007370-26.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR BRANDAO PRADO OAB - MT24749/O-O (ADVOGADO(A))

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO OAB - MT0019274A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERIDO)

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007370-26.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:IVAN CARLOS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO CESAR BRANDAO 

PRADO, CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO POLO PASSIVO: 

TECNOLOGIA BANCARIA S.A. e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

19/08/2020 Hora: 09:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1007392-84.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GIBIM BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA GIBIM BEZERRA OAB - MT21730/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007392-84.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:PRISCILLA GIBIM 

BEZERRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PRISCILLA GIBIM BEZERRA 

POLO PASSIVO: GOL LINHAS AEREAS S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

17/06/2020 Hora: 08:20 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1007393-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA DANIELA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUATORIAL ENERGIA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007393-69.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CELIA DANIELA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: EQUATORIAL ENERGIA S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 23/06/2020 Hora: 09:20 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 29 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: 1007397-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA APARECIDA DAMAZIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007397-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CRISTINA 

APARECIDA DAMAZIA DA SILVA 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: 14:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 29 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: 1007401-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 54 de 379



Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007401-46.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:MARIA 

APARECIDA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 19/08/2020 Hora: 09:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 29 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: 1007403-16.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE BRITTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007403-16.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLEONICE 

BRITTO ALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 19/08/2020 Hora: 09:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 29 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: 1007405-83.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JERREADRIANE SOARES AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007405-83.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JERREADRIANE 

SOARES AMORIM ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 19/08/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 29 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: 1007407-53.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DELCIMAR NUNES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007407-53.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:DELCIMAR 

NUNES GARCIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 19/08/2020 Hora: 10:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 29 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: 1007411-90.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADINO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007411-90.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:BERNADINO 

PEREIRA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

19/08/2020 Hora: 10:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1007413-60.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MATIAS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007413-60.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LUIZ MATIAS 

BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 19/08/2020 Hora: 14:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 29 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: 1007416-15.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DO CARMO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007416-15.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:RENAN DO 

CARMO DE OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 19/08/2020 Hora: 14:45 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 29 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: 1007430-96.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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JACKSON DA SILVA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007430-96.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JACKSON DA 

SILVA CONCEICAO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN 

MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 19/08/2020 Hora: 15:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007066-27.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HAYANE DOMINGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO OAB - MT15701-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007066-27.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:HAYANE 

DOMINGUES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GILMEIRE 

SANTOS MONTEIRO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 30/06/2020 

Hora: 08:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1007443-95.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS JHONATAN DA CRUZ FEITOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007443-95.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VINICIUS 

JHONATAN DA CRUZ FEITOZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO 

S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, 

para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 19/08/2020 Hora: 15:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 29 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: 1007446-50.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MARTINELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007446-50.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:VILMA 

MARTINELLI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 19/08/2020 Hora: 15:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 29 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: 1007449-05.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007449-05.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOANA DARC 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período 

vespertino Data: 19/08/2020 Hora: 15:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 29 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: 1007450-87.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO XIMENES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007450-87.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:LEANDRO 

XIMENES ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: UBIRATAN MAXIMO 

PEREIRA DE SOUZA JUNIOR POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 20/08/2020 Hora: 08:00 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 29 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: 1007453-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PATRICIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA OAB - MT17728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1007453-42.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CRISTIANE 

PATRICIA DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: TALITA TASCILA 

ARTHMAN DE OLIVEIRA POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 20/08/2020 

Hora: 08:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador William 

Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1007454-27.2020.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ALVINO RAMALHO JESUS (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. 1007454-27.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ALVINO 

RAMALHO JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 20/08/2020 Hora: 08:30 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 29 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: 1007458-64.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA MARTINS COUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007458-64.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JOANA MARTINS 

COUTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino 

Data: 20/08/2020 Hora: 08:45 , no endereço: , 2299, Fórum 

Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 

. 29 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017063-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA SANTANA RINALDI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cícero da Goiana Veículos (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1017063-68.2019.8.11.0003 POLO ATIVO:ROSIDELMA 

SANTANA RINALDI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AFFONSO 

FLORES SCHENDROSKI POLO PASSIVO: Cícero da Goiana Veículos 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período vespertino Data: 20/08/2020 Hora: 13:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 29 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: 1007468-11.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA KAUANE XAVIER LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007468-11.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLARA KAUANE 

XAVIER LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 20/08/2020 Hora: 09:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 29 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: 1007477-70.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007477-70.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JULIANO DIAS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

20/08/2020 Hora: 09:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1007479-40.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007479-40.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JULIANO DIAS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

20/08/2020 Hora: 09:30 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1007480-25.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007480-25.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:JULIANO DIAS 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período matutino Data: 

20/08/2020 Hora: 09:45 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 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: 1007481-10.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE GEOVANA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1007481-10.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SUELENE 

GEOVANA DA SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: AVON COSMÉTICOS LTDA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 20/08/2020 Hora: 10:00 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 29 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: 1007482-92.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELENE GEOVANA DA SILVA PEREIRA (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. 1007482-92.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:SUELENE 

GEOVANA DA SILVA PEREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 20/08/2020 Hora: 10:15 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 29 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: 1007488-02.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE DA CRUZ BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA BUQUIGARE ARAUJO OAB - MT25593/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REU)

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1007488-02.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:ANALICE DA 

CRUZ BARBOSA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: GABRIELA 

BUQUIGARE ARAUJO POLO PASSIVO: TIM CELULAR S.A. e outros 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

período matutino Data: 20/08/2020 Hora: 10:30 , no endereço: , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 . 29 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: 1007494-09.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE ALVES PEREIRA (AUTOR)

CLAUDIOVANI BERTOLDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS CUBA (REU)

 

PROCESSO n. 1007494-09.2020.8.11.0003 POLO ATIVO:CLAUDIOVANI 

BERTOLDO e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: OTAVIO SILVA 

MAGELA POLO PASSIVO: JOSE MARCOS CUBA FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 

20/08/2020 Hora: 13:15 , no endereço: , 2299, Fórum Desembargador 

William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 . 29 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012070-79.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-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):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1012070-79.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOVANE BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: BANCO PAN 

Vistos. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido 

de indenização por danos morais. Compulsando detidamente dos autos, 

verifico que a presente ação foi sentenciada em ID. 30447852. No entanto, 

a parte autora comparece nos autos pleiteando por providências, 

considerando que a sentença proferida nos autos se encontra 

indisponível, razão pela qual, a parte autora restou prejudicada para o 

devido prosseguimento do feito. Juntou os “prints” das telas comprovando 

suas alegações. Desse modo, solicito que a secretaria deste juizado, 

disponibilize a sentença proferida em ID 30447852, através de juntada por 

PDF ou qualquer outro meio eficaz. Ainda, a fim de evitar cerceamento de 

defesa, devolvo o prazo de 10 (dez) dias à parte autora para, querendo, 

apresente recurso inominado, à contar da ciência da sentença a qual será 

juntada no feito. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007123-45.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DOVIGI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RUMO MALHA NORTE S.A (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS Rua Rio 

Branco, 2299, Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78710-100 URGENTE - LIMINAR MANDADO DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES PROCESSO n. 

1007123-45.2020.8.11.0003 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: JORGE DOVIGI - ME Endereço: 

RODOVIA PALMIRO PAES DE BARROS, 03, - DO KM 2,510 AO FIM, 

PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78095-000 POLO PASSIVO: 

Nome: RUMO MALHA NORTE S.A Endereço: BR 163, KM 95, LOTE 1, 

SALA 01 - (ALL) RUMO MALHA NORTE, DISTRITO INDUSTRIAL, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78745-805 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO para o CUMPRIMENTO DA MEDIDA 

LIMINAR DEFERIDA, e, após, EFETUAR A CITAÇÃO para, querendo, 

responder a ação no prazo legal, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste documento, assim como a INTIMAÇÃO para comparecer à 

audiência de conciliação designada. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: Conciliação período vespertino Data: 13/08/2020 

Hora: 15:45 , a ser realizada na sede deste juízo, no endereço acima 

indicado. MEDIDA LIMINAR: "Por tais considerações, por não se tratar de 

questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, 

DEFIRO PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em 

consequência, ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos 

termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 

9.099/95. Assim, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 
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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. " ADVERTÊNCIA: 1. Não 

comparecendo à audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos alegados pela parte reclamante na petição inicial ou termo de 

reclamação, podendo ser proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da 

Lei nº 9.099/95). 2. Comparecendo a parte promovida, e não obtida a 

conciliação, deverá oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 

(cinco) dias após a audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas 

causas de valor superior a 20 salários mínimos, a presença de advogado. 

A ação poderá ser julgada antecipadamente, se for o caso, ou se 

proceder à audiência de instrução e julgamento. 3. Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE 

JUSTIÇA: 1. Nos termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e 

intimações, independentemente de autorização judicial, poderão 

realizar-se no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora 

do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da 

Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 

(duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu 

domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de 

ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer 

vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na 

hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo 

expressamente determinado, os mandados deverão estar cumpridos no 

prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos 

do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para audiência, os 

mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da 

data designada, salvo deliberação em contrário. RONDONÓPOLIS, 29 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006552-74.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS , 2299, 

Fórum Desembargador William Drosghic, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO TATYANA LOPES DE 

ARAUJO BORGES PROCESSO n. 1006552-74.2020.8.11.0003 Valor da 

causa: R$ 23.398,40 ESPÉCIE: [Rescisão do contrato e devolução do 

dinheiro]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) POLO 

ATIVO: Nome: LUCIANA CASTREQUINI TERNERO Endereço: AVENIDA FREI 

SERVÁCIO, 650, SANTA CRUZ, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-750 

POLO PASSIVO: Nome: GOL LINHAS AEREAS S.A. Endereço: PRAÇA 

SENADOR SALGADO FILHO, Eixos 46-48/O-P, Sala de Gerência Back 

Office, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20021-340 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 vespertino Data: 03/08/2020 Hora: 13:45. 

LIMINAR: "Por tais considerações, por não se tratar de questão 

irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. 

DETERMINO, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código 

de Processo Civil que a empresa reclamada GOL LINHAS AEREAS S.A., 

SUSPENDA AS COBRANÇAS das parcelas vincendas no cartão de crédito 

do autor, com final “1181”, no prazo de 05 (cinco) dias, tão somente com 

relação aos débitos objeto desta ação, quais sejam, 3 parcelas no valor de 

R$ 479,92, com vencimentos em 15/05/2020, 15/06/2020 e 15/07/2020, 

enquanto estiverem sendo discutidos, ou seja, até o final da presente 

demanda, sob pena de incorrer crime de desobediência. Para tanto, 

OFICIE-SE A PORTO SEGURO CARTÕES CFI (CNPJ 04.862.600/0001-10 

AL, Barão de Piracicaba, 618, 4º Andar, Lado B - Campos Eliseos - CEP: 

01216-012 - São Paulo/SP), bem como as operadoras de cartão VISA e 

MASTERCARD, para informar da SUSPENSÃO das parcelas vincendas 

que seriam debitadas no cartão de crédito com final “1181” de titularidade 

da autora Luciana Castrequini Ternero, no valor de R$ 479,92, com 

vencimentos em 15/05/2020, 15/06/2020 e 15/07/2020. Importante registrar 

que as determinações acima se referem tão somente as 3 parcelas 

vincendas, oriundas de compra de passagem aérea realizada pela autora 

junto a empresa requerida, as quais vencem em 15/05/2020, 15/06/2020 e 

15/07/2020, no valor de R$ 479,92 cada. Ademais disso, INDEFIRO nesta 

fase do processo, o requerimento formulado a título de ressarcimento da 

primeira e segunda parcela, acrescida da taxa de embarque, em sede de 

tutela de urgência, por entender que ausentes os requisitos necessários à 

concessão, em consonância com o ordenamento processual e com o 

artigo 300 do Código de Processo Civil. CITE-SE a parte reclamada dos 

termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial." 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 
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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, 29 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005705-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS SILVA MANCUSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS LOPES RAIMUNDO OAB - MT0015696A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005705-72.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: MARCUS VINICIUS SILVA MANCUSO REQUERIDO: IUNI UNIC 

EDUCACIONAL LTDA Vistos. Cuida-se de Ação declaratória de 

inexistência de débito com indenização por danos morais e tutela 

antecipada onde o autor postula pela concessão de tutela de urgência 

para determinar que a requerida se abstenha de incluir seu NOME/CPF nos 

cadastros de inadimplentes SPC/SERASA e outros órgãos análogos. 

Juntou documentos. Primeiramente, RECEBO a inicial eis que preenche os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas 

hipóteses do art. 330, do mesmo código. Ato contínuo, analisando 

detidamente a inicial e documentos a ela acostados, verifico a presença 

dos requisitos para a concessão em parte da tutela provisória. No caso 

dos autos, a razoabilidade da boa aparência do direito pleiteado reside na 

notícia de que a parte autora alega, em síntese, que firmou contrato junto à 

instituição de ensino requerida na data de 21/08/2012 para cursar 

pós-graduação MBA em Gestão e Perícia Ambiental. No entanto, por 

motivos pessoais desistiu do curso contratado. Todavia, decorridos 08 

(oito) anos após a desistência do referido curso, a requerente tem 

recebido cobranças da reclamada, referentes à inadimplência do referido 

curso do qual desistiu, no valor de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e 

cinquenta reais), valor este que considera abusivo, vez que foi informada 

pelos prepostos da requerida que com o desligamento do curso, nenhuma 

cobrança lhe seria imputada. A verossimilhança da alegação está 

revelada nas provas documentais acostada aos autos, inclusive, pelo 

e-mail recebido da instituição. Cabe ressaltar que o perigo da demora é 

evidente, pois tais cobranças atentam contra a dignidade da pessoa 

humana da parte autora, pois reduz seu orçamento mensal, sendo indene 

de dúvidas que a mesma sofrerá danos ainda maiores, se a tutela 

postulada for deferida apenas no final da demanda, tendo em vista a 

iminência do prosseguimento dos referidos descontos. Ademais disso, 

conceder a tutela provisória, não acarretará prejuízos à empresa 

reclamada, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, uma vez 

que a medida liminar poderá ser modificada ou revogada a qualquer tempo. 

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem 

prejuízo de modificação ou alteração posterior, DEFIRO PARCIALMENTE A 

MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA, e em consequência, ANTECIPO os 

efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código 

de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Sendo assim, conforme 

o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a reclamada SE ABSTENHA de inserir o NOME/CPF do 

autor nos Órgãos de Proteção ao Crédito, referente a qualquer valor, tão 

somente no que refere ao contrato formulado entre as partes relativo ao 

curso de pós-graduação MBA em Gestão e Perícia Ambiental, até o final 

da presente demanda, sob pena de incorrer em crime de desobediência. 

CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, consignando-se as 

advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da prova, posto a 

presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, a 

verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007453-42.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PATRICIA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA TASCILA ARTHMAN DE OLIVEIRA OAB - MT17728/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007453-42.2020.8.11.0003. 

AUTOR: CRISTIANE PATRICIA DA SILVA REU: 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 6/697859-7. 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 de consumo anterior. 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, 

pela fatura contestada. 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, 
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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 

PARCIALMENTE A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA e em consequência, 

ANTECIPO os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 

300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei n.º 9.099/95. Assim, 

conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que a parte reclamada se ABSTENHA DE SUSPENDER o 

fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora (UC 

6/697859-7), bem como de inserir o nome desta 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 

6/697859-7 e as faturas dos meses FEVEREIRO/2020, MARÇO/2020 e 

ABRIL/2020. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007457-79.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER CESAR BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR OAB - MT17130/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007457-79.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: WAGNER CESAR BOTELHO REQUERIDO: OI S.A Vistos. 

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização 

por 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$ 124,18 (cento e vinte quatro reais e dezoito centavos) 

referente ao contrato de nº 0000005049552989, enquanto estiver sendo 

discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob pena de incorrer 

em crime de desobediência. Outrossim, a fim de evitar prejuízo ao 

requerente e, em relevância a situação vivida pelo País atualmente por 

conta do novo Corona Vírus (Covid-19), determino a EXPEDIÇÃO de 

OFÍCIO ao SPC/SERASA para que no prazo de 05 (cinco) dias, proceda a 

RETIRADA do nome do autor Wagner Cesar Botelho dos seus bancos de 

dados, em relação a dívida descrita alhures, sob pena de incorrer em 

crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada dos termos da ação, 

consignando-se as advertências legais. DEFIRO a inversão do ônus da 

prova, posto a presença dos pressupostos que a autorizam, quais sejam, 

a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do polo ativo, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

INTIMEM-SE as partes da presente decisão e para comparecerem à 

sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade em que a ré poderá 

oferecer defesa escrita ou oral, por meio de advogado, ou defesa escrita 

no prazo de até 05 (cinco) dias após a realização da audiência, sob pena 

de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 

Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes 

de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007117-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA SOUZA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1007117-38.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: FERNANDA SOUZA TEIXEIRA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Inexistência de Relação Contratual com Inexigibilidade de Débito com 

Indenização por 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. 
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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$ 287,27 (duzentos e oitenta e sete reais e vinte e sete 

centavos) referente ao contrato de nº DE02185010198555, enquanto 

estiver sendo discutido, ou seja, até o final da presente demanda, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência. Outrossim, a fim de evitar 

prejuízo ao requerente e, em relevância a situação vivida pelo País 

atualmente por conta do novo Corona Vírus (Covid-19), determino a 

EXPEDIÇÃO de OFÍCIO ao SPC/SERASA para que no prazo de 05 (cinco) 

dias, proceda a RETIRADA do nome da autora Fernanda Souza Teixeira 

dos seus bancos de dados, em relação a dívida descrita alhures, sob 

pena de incorrer em crime de desobediência. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002459-68.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA CRISTINA DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANY SILVA NUNES OAB - MT0019877A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1002459-68.2020.8.11.0003. 

REQUERENTE: TANIA CRISTINA DE CASTRO REQUERIDO: SAO 

FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com 

Indenização por Dano Moral, onde a requerente formula em peça 

vestibular, concessão de tutela de urgência para determinar que parte 

reclamada cumpra integralmente com os procedimentos médicos 

requeridos. 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 é usuária do plano de saúde São Francisco Sistemas de 

Saúde Limitada desde 15 de fevereiro de 2018. Ocorre que no mês 

fevereiro de 2020, foi encaminhada por sua médica para fazer avaliação e 

acompanhamento psicológico, no entanto, teve seu requerimento negado, 

sem motivo aparente e, que somente poderia solicitar tal procedimento em 

outubro deste mesmo ano. Nota-se que seu contrato não mais existe 

carência, pois fora firmado há mais de dois anos. Nesta senda as 

verossimilhanças das alegações estão reveladas nas provas documentais 

acostadas aos autos, inclusive, pelo contrato de adesão onde está 

documentado todas as possibilidades de carência referentes à autora, 

bem como pelo encaminhamento médico expedido. Quanto ao perigo da 

demora, mostra-se evidente, pois ao ser impedida de realizar tais 

procedimentos médicos, a requerida poderá oferecer riscos muito maiores 

a saúde mental e até mesmo física da autora, o que atentam contra a 

dignidade da pessoa humana. 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 contar da ciência 

desta decisão, a autorização para que a parte autora possa realizar os 

procedimentos requeridos por sua equipe médica, qual seja avaliação 

psicológica e, 10 (dez) sessões de psicoterapia individual para 

acompanhamento psicológico (HD Cid F.41.1), sob pena de incorrer em 

crime de desobediência. Por fim, Indefiro a aplicação de multa por 

descumprimento, neste momento processual. CITE-SE a parte reclamada 

dos termos da ação, consignando-se as advertências legais. DEFIRO a 

inversão do ônus da prova, posto a presença dos pressupostos que a 

autorizam, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a 

hipossuficiência do polo ativo, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor. INTIMEM-SE as partes da presente decisão e 

para comparecerem à sessão de CONCILIAÇÃO designada, oportunidade 

em que a ré poderá oferecer defesa escrita ou oral, por meio de 

advogado, ou defesa escrita no prazo de até 05 (cinco) dias após a 

realização da audiência, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos 

articulados na petição inicial. Isento de custas, conforme o art. 54 da Lei 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Rondonópolis/MT. Tatyana Lopes de Araújo Borges Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014475-88.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CRISTINA CHERUBIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 
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(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1014475-88.2019.8.11.0003. REQUERENTE: SIMONE CRISTINA CHERUBIM 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (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 SIMONE CRISTINA CHERUBIM contra BANCO SANTANDER 

(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 pagamentos 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 telas comprobatórias, telas 

sistêmicas, histórico de pagamentos 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 sistêmicas, 

histórico de pagamentos 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. 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: 1014173-59.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE ALEXANDRE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1014173-59.2019.8.11.0003. REQUERENTE: JAQUELINE ALEXANDRE 

RAMOS REQUERIDO: BANCO SANTANDER (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 JAQUELINE ALEXANDRE 

RAMOS contra BANCO SANTANDER (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 

pagamentos 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 telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos 

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 sistêmicas, histórico de pagamentos 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. 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: 1014990-26.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI DE MATOS SECUNDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo: 1014990-26.2019.8.11.0003. 

REQUERENTE: ARI DE MATOS SECUNDO REQUERIDO: KAPPA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos, etc. Relatório. Cuida-se 

de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES 

PAGOS ajuizada por ARI DE MATOS SECUNDO por intermédio da 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 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 
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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, impõe-se, 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. 

Inexiste nos autos controvérsia em relação a rescisão contratual. A 

questão a ser debatida é se o valor pago pelo Reclamante R$ 26.039,23 

(vinte e seis mil e trinta e nove reais e vinte e três centavos), pode ou não 

sofrer as reduções impostas pela reclamada, como taxa de corretagem, 

10% de multa, e, mais 20% de lucros cessantes, 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 10% (dez 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 

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 aos 

descontos dos débitos referentes a IPTU, esse é devido a partir da 

entrega do imóvel ao reclamante. Nesse diapasão entendo devida a 

devolução do valor de R$ de R$ 23.435,30 (vinte e três mil quatrocentos e 

trinta e cinco reais e trinta centavos), na forma simples, sob este valor 

deverá ser abatido o valor correspondente ao IPTU, na fase de 

cumprimento de sentença, já que não foi acostado o valor do debito. 

DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido para: a) declarar rescindindo o 

contrato objeto da lide; b) declarar a Ilegalidade dos descontos impostos 

pela reclamada, tendo como devido somente o desconto de 10% (dez por 

cento); e, c) condenar a Reclamada a restituir o valor de R$ 23.435,30 

(vinte e três mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos), sob 

este valor, abater os débitos correspondente ao IPTU (se houver), 

contando a partir da entrega do imóvel ao reclamante, acrescido de juros 

de 1% (um por cento) a.m., e, correção monetária (INPC) ambos a contar 

do transito em julgado, extinguindo o feito com resolução de mérito. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação da MM. Juíza Togada, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Isabel Cristina M. da Paixão Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pelo (a) Juiz (a) leigo (a), na forma do art. 

40 da Lei nº 9.099/95. 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: 1016847-10.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA OAB - MT21762/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATYANA LOPES DE ARAUJO BORGES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2º JUIZADO ESPECIAL 

DE RONDONÓPOLIS PROJETO DE SENTENÇA Processo: 

1016847-10.2019.8.11.0003. REQUERENTE: EDILSON RAMOS DE 

OLIVEIRA 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 EDILSON 

RAMOS DE OLIVEIRA 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 64 de 379



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: 1000016-47.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS (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: 

1000016-47.2020.8.11.0003. REQUERENTE: LEANDRO VASCONCELOS 

DOS SANTOS 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 

LEANDRO VASCONCELOS DOS SANTOS 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 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 
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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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011469-73.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE SANTOS CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT3756-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1011469-73.2019.8.11.0003. REQUERENTE: REGIANE SANTOS 

CARVALHO 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 REGIANE SANTOS CARVALHO 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, telas sistêmicas, histórico 

de pagamentos 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 telas comprobatórias, telas sistêmicas, histórico de pagamentos 

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 sistêmicas, histórico de pagamentos 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. Revogo a Antecipação de tutela anteriormente concedida. 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012303-13.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. Q. N. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ROSEMARY QUEIROZ FERREIRA OAB - 318.116.981-15 

(REPRESENTANTE)

EZEQUIEL DE MORAES NETO OAB - MT25611/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL CARLOS NEDEL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALVES SANTOS OAB - MT22858/O-O (ADVOGADO(A))

MARIELLE BARBOSA DE BRITO OAB - MT25657/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1012303-13.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Abra-se vista dos 

autos ao representante do Ministério Público para manifestação, no prazo 

legal. 2. Após, venham-me conclusos para deliberação. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009099-24.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

T. M. A. D. L. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. O. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1009099-24.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para que, no prazo legal, proceda com a 

exigência prevista no art. 112, CPC, carreando aos autos a comprovação 

da comunicação da autora quanto à renúncia do mandato. 

Rondonópolis/MT, 29 de abril de 2020. GERALDA ESPLENDO DOS 

SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1016722-42.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

VICENTE CICERO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE FRANCINALDO DA SILVA (INVENTARIANTE)

MARIA EDNA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA GLEICIANE DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA EDILEUZA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA ELIZABETE DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA DO CEU SILVA PRUDENCIO (REQUERENTE)

MARIA DO SOCORRO SILVA PRUDENCIO (REQUERENTE)

JOSE ELIS DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALICE CONCEICAO DA SILVA (DE CUJUS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1016722-42.2019.8.11.0003 

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), no prazo de 10 (dez) dias, traga aos 

autos renúncia do viúvo meeiro em favor do monte mor por escritura 

pública ou por termo nos autos. Rondonópolis/MT, 29 de abril de 2020. 

GERALDA ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004560-15.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. D. J. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL COSTA ROCHA OAB - MT25880/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. C. G. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1004560-15.2019.8.11.0003 

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 da certidão ID 

29703144, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 29 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: 1012703-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN DA SILVA BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ENZO GABRIEL PEREIRA DE BRITO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAIANNE PEREIRA DA SILVA OAB - 036.034.191-89 (REPRESENTANTE)

LEANDRO SANTANA DA SILVA OAB - MT0019987A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1012703-90.2019.8.11.0003 

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, 29 de abril de 2020. GERALDA ESPLENDO 

DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007419-67.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR GOULART (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO RIBEIRO MARTINS OAB - MT4112 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO DIAS GOULART (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007419-67.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial (art. 321, do 

CPC), efetuando o recolhimento das custas judiciais e juntando o 

respectivo comprovante, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, do CPC). 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

29 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1016077-17.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA CAVALCANTE PEREIRA ROSSATTO (REQUERENTE)

RODRIGO ROBERTO ROSSATTO (REQUERENTE)

E. C. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1016077-17.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CNGC, impulsiono o presente feito intimando a 

parte autora para, querendo, materializar o Mandado de Registro de Imóvel 

(ID. 31598292), instruindo com cópia da inicial e sentença e proceda ao 

devido registro junto ao cartório competente, bem como o Termo de 

Guarda Definitiva de ID 31551599, apondo sua assinatura no campo 

respectivo. Rondonópolis/MT, 29 de abril de 2020. JOÃO BATISTA 

BARBOSA SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007622-63.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. 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: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 
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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. 1007622-63.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

1.142,86 ESPÉCIE: [Alimentos]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO 

ATIVO: A.G.D.S. e A.G.D.S., representados por A.R.D.S. POLO PASSIVO: 

M.F.D.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 mandado, mais as parcelas que se vencerem no 

curso da execução, SOB PENA DE PRISÃO (Art. 528 e seguintes do CPC). 

VALOR DOS ALIMENTOS EM ATRASO: Valor R$ 1.142,86 (um mil cento e 

quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), referente aos meses de 

abril a junho de 2019, mais as prestações que se vencerem até a data do 

efetivo pagamento, a serem depositadas na Conta Corrente 12844-5, 

Agência 7866, Banco Itaú. DECISÃO: "Vistos etc. 1. Defiro o pleito de ID: 

31309960, 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, venham-me conclusos. 

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 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, Analista Judiciária, digitei. RONDONÓPOLIS, 29 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007703-12.2019.8.11.0003

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: 

(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. 1007703-12.2019.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

896,90 ESPÉCIE: [Constrição / Penhora / Avaliação / Indisponibilidade de 

Bens]->CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: G.E.S.S., 

representado por P.D.S.S. POLO PASSIVO: G.C.D.S. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o débito, com os acréscimos legais e custas 

processuais, se houver, sob pena de penhora, ADVERTINDO-O que, 

transcorrido o prazo acima mencionado sem o pagamento voluntário, o 

débito será acrescido de multa e honorários advocatícios, ambos em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido, conforme despacho, petição e 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem 

descritas no corpo deste mandado (art. 523 de seguintes do CPC). 

VALOR DO DÉBITO EM ATRASO: Valor R$ 896,90 (oitocentos e noventa e 

seis reais e noventa centavos), referente aos meses de janeiro a abril de 

2019. ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo de 15 (quinze) dias para 

impugnação ao cumprimento de sentença começará a fluir após o decurso 

do prazo para o pagamento do débito, independentemente de penhora ou 

nova intimação (Art. 525, do CPC). DECISÃO: "Vistos etc. 1. Defiro o pleito 

de ID: 31309524, devendo a parte requerida 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 requerida, devendo ser intimado para 

requerer o que de direito, no prazo legal. 3. Após, abra-se vista dos autos 

à parte autora e ao representante do Ministério Público, para sua 

manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. 4. Empós, conclusos. 5. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 27 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, Analista Judiciário, digitei. RONDONÓPOLIS, 29 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001275-82.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. G. P. A. (AUTOR(A))

VILMA FRANCISCA PIMENTEL (AUTOR(A))

B. G. P. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO JOSE OLIVEIRA AGUIAR (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 
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FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1001275-82.2017.8.11.0003 

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, 29 de abril de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005413-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

I. M. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

S. L. A. (REU)

L. G. A. S. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1005413-92.2017.8.11.0003 

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, 

manifestar sobre a certidão negativa retro, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 29 de abril de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1013600-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR FRANCISCO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOVERCI BATISTA CARDOSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

VALDESON CARDOSO (HERDEIRO)

VALDECINA CARDOSO GONCALVES (HERDEIRO)

VANDERLEI BATISTA CARDOSO (HERDEIRO)

VALDINEIA HELENA CARDOSO (HERDEIRO)

EUZA MARIA CARDOSO (HERDEIRO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1013600-55.2018.8.11.0003 

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, 

manifestar sobre certidão negativa retro, em cinco dias. Rondonópolis/MT, 

29 de abril de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008524-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1008524-16.2019.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito intimando a parte 

autora, através do(a) patrono(a), para dar andamento ao processo, 

manifestando sobre a certidão negativa retro, em cinco dias. 

Rondonópolis/MT, 29 de abril de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1010414-87.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERILENE PEREIRA DE ANICESIO OAB - MT18944/O (ADVOGADO(A))

ROMARIO ALMEIDA FREIRE OAB - MT24634/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIS LUCAS DE FREITAS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1010414-87.2019.8.11.0003 

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, 29 de abril de 2020. JOÃO BATISTA BARBOSA 

SANTANA Gestor(a) Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003594-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN VIEIRA CAETANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DE CAMARGOS CUNHA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003594-57.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: 27072389 e por tudo mais que dos autos consta, em razão 

da manifesta inadimplência de pensão alimentícia devida à parte 

exequente, decreto a prisão civil do executado Raphael de Camargos 

Cunha (qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, §3º, do Código de 

Ritos, por 30 (trinta) dias ou até que salde sua dívida. Saliente-se ao 

executado que o cumprimento da pena não o exime do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas, devendo ser expedido o competente 

mandado de prisão. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003594-57.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN VIEIRA CAETANO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - MT19724/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DE CAMARGOS CUNHA (REU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003594-57.2016.811.0003 Vistos etc. 1. Ante o teor da 

certidão de ID: 27072389 e por tudo mais que dos autos consta, em razão 

da manifesta inadimplência de pensão alimentícia devida à parte 

exequente, decreto a prisão civil do executado Raphael de Camargos 

Cunha (qualificado nos autos), com fulcro no art. 528, §3º, do Código de 

Ritos, por 30 (trinta) dias ou até que salde sua dívida. Saliente-se ao 

executado que o cumprimento da pena não o exime do pagamento das 

prestações vencidas e vincendas, devendo ser expedido o competente 

mandado de prisão. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006844-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA CELLOS CABRAL (REQUERENTE)

ADNELIA DA SILVA CELLOS (REQUERENTE)

CACILDA DA SILVA CELLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACACIO DE ALMEIDA CELLOS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006844-59.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 

98, do CPC. Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada. 3. No mais, considerando que o Direito 

acompanha a evolução da sociedade, sendo certo que os avanços 

tecnológicos, principalmente no ramo da informática, devem ser 

prestigiados na medida em que proporcionam a efetividade do processo 

de execução e, por conseguinte, da própria prestação jurisdicional, e 

tendo em linha de estima a racionalização que o Sistema BacenJud 

possibilita, em função de permitir o cumprimento de ordens judiciais com 

grande agilidade, consagrando os princípios da economia e celeridade 

processuais, e, ainda, ante as disposições ínsitas do art. 854, do Código 

de Ritos, bem como o disposto no Provimento n.º 04/2007-CGJ, de 

26.03.07, determino a requisição de informações bancárias. 4. Assim, com 

a juntada das informações, abra-se vista dos autos à parte autora para 

que, no prazo legal, se manifeste. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de abril de 2020. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007498-46.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUIZA SECCO REZENDE (REQUERENTE)

LEONARDO AUGUSTO SECCO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA LUMIE KOBATA OAB - MT5131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ARNALDO REZENDE (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007498-46.2020.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade 

da justiça, concedendo-lhe as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Entretanto, poderá este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

necessitada. 3. Nomeio como inventariante o requerente LEONARDO 

AUGUSTO SECCO REZENDE, conforme estabelece o art. 660, inciso I, do 

Código de Processo Civil. 4. Considerando a informação carreada à 

proemial, segundo a qual os herdeiros do de cujus são maiores e 

capazes, processe-se o feito sob o rito disciplinado no art. 659 e 

seguintes, do Código de Ritos, devendo a pessoa do inventariante 

providenciar a juntada das certidões negativas municipal, federal e 

estadual (emitida pela PGE) em nome do falecido, bem como o termo de 

renúncia da herdeira Ana Luiza Secco Rezende, por instrumento público 

ou termo judicial, nos termos do art. 1.806, do Código Civil. Deverá, ainda, 

carrear aos autos certidão acerca da inexistência de testamento deixado 

pelo autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de 

Serviços Compartilhados, atendendo às disposições contidas no art. 2º, 

do Provimento 56/2016, CNJ. 5. Após a juntada aos autos da 

documentação mencionada, venham-me conclusos. 6. Intime-se. 7. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de abril de 

2020. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010483-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANY MATOS DE MENDONCA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANIR MATOS DE MENDONCA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1010483-90.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. ANY MATOS DE 

MENDONÇA PEREIRA, inventariante do Espólio de Armando Dias de 

Mendonça e Evanir Matos de Mendonça, opôs recurso de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO da sentença de ID: 30537936, aduzindo, em síntese, a 

ocorrência de omissão. 2. O recurso encontra-se encartado no ID: 

31306131. 3. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relato. Passo ao 

exame do mérito recursal. 4. De início, é imperioso o conhecimento do 

recurso sub examine, vez que tempestivo, bem como presentes os demais 

requisitos de admissibilidade. 6. Quanto ao mérito, entretanto, verifica-se 

que razão não assiste à embargante. 7. De acordo com a doutrina, “o 

arrolamento sumário, previsto no artigo 1.031 do Código de Processo Civil 

de 1973 (art. 659 do CPC de 2015), é forma abreviada de inventário e 

partilha quando houver concordância de todos os herdeiros, desde que 

maiores e capazes, não importa o valor dos bens e nem a sua natureza”. 

(OLIVEIRA, Euclides de; AMORIM, Sebastião. Inventário e partilha: teoria e 

prática. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 387). 8. Outrossim, “estando 

o pedido em ordem e regularmente instruído com as certidões negativas 

fiscais, segue-se a sentença de homologação pelo juiz, sem necessidade 

de avaliação dos bens e de outros procedimentos usuais no inventário 

comum” (OLIVEIRA, Euclides de; AMORIM, Sebastião. Inventário e partilha: 

teoria e prática. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 387). 9. Ao se voltar 

os olhos ao caso concreto, infere-se que o juízo, por meio da decisão de 

ID: 26015211, determinou o processamento do feito sob a forma de 

arrolamento sumário, haja já vista serem todos os herdeiros maiores e 

capazes. Ademais, considerando já haviam sido colacionados aos autos 

os instrumentos de mandato de todos os herdeiros, certidões negativas, 

documentos dos bens inventariados e o esboço da partilha do acervo 

hereditário, o juízo homologou a partilha de plano por meio da sentença de 

ID: 30537936, não havendo falar, em sede de arrolamento, em 

recolhimento de ITCMD, o qual será discutido nas vias administrativas, 

dentre outras diligências que, em regra, seriam realizadas no inventário 

comum. 10. Partindo dessas premissas, tem-se que a pretensão recursal 

não merece prosperar, haja vista que a embargante não apontou qualquer 

contradição ou omissão em seu arrazoado, mas, a toda evidência, 

pretende discutir a justiça da sentença embargada, o que não é permitido 

pela via estreita dos embargos aclaratórios, cujas hipóteses de cabimento 

estão expressamente previstas no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de 

Ritos. 8. Assim, não demonstrada qualquer das hipóteses de cabimento 

dos embargos de declaração, a rejeição do recurso de ID: 31306131 é 

medida impositiva, devendo a parte interessada se socorrer dos meios 

adequados, conforme prevê o Estatuto Processual Civil. 9. Posto isso, 

conheço do recurso em apreço, porém, nego-lhe provimento, mantendo, in 

totum, a sentença embargada (ID: 30537936). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de abril de 2020. WANDERLEI 

JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

E D I T A L  D E  I N T I M A Ç Ã O  D E  S E N T E N Ç A .  A U T O S 

1001941-49.2018.8.11.0003. PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS. O Doutor 

Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato 

Grosso. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que se processou por este Juízo e Cartório Cível, 

os Autos de Interdição do processo acima especificado, que Maria 

Lucimar Pereira Teixeira contra Beatriz Nunes Teixeira, sendo decretada a 

interdição deste conforme se vê da sentença seguinte 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. SENTENÇA: "13. Ante o exposto e atendendo a 

tudo mais que dos autos consta, em conformidade com o parecer 

ministerial, julgo procedente o pedido inicial, nos termos do art. 

487, inciso I, do Codex Processual Civil, para decretar a interdição 

de BEATRIZ NUNES TEIXEIRA (qualificada nos autos), declarando-a 

incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e 

negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. 

art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância com o disposto 

no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte 

interditada a parte requerente, MARIA LUCIMAR PEREIRA TEIXEIRA. 15. Em 

atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º, 

inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o presente decisum no Registro Civil 

competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 

(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 16. Expeça-se mandado de 

inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 
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da justiça. 18. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se 

às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de fevereiro 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, Analista Judiciário, digitei.

E D I T A L  D E  I N T I M A Ç Ã O  D E  S E N T E N Ç A .  A U T O S 

1005563-39.2018.8.11.0003. PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS. O Doutor 

Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato 

Grosso. Faz Saber a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que se processou por este Juízo e Cartório Cível, 

os Autos de Interdição do processo acima especificado, que Taniara 

Sateles Pinheiro Nogueira contra Sandro Carlos Sateles de Figueiredo, 

sendo decretada a interdição deste conforme se vê da sentença 

seguinte 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. SENTENÇA: "13. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade 

com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para decretar a interdição 

de SANDRO CARLOS SATELES DE FIGUEIREDO (qualificado nos autos), 

declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a direito 

patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 

13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância 

com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora 

da parte interditada a parte requerente, TANIARA SATELES PINHEIRO 

NOGUEIRA. 15. Em atenção ao disposto no art. art. 755, §3º, Lei 

Instrumental, c.c. art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o 

presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa 

local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias. 16. Expeça-se mandado de inscrição. 17. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 18. Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

14 de fevereiro 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, Analista Judiciário, digitei.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS 1002692-02.2019. PRAZO 

DO EDITAL: 20 DIAS. O Doutor Wanderlei José dos Reis, Juiz de Direito da 

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que TAGNA CRUZ DE OLIVEIRA contra MAX ALAN DA 

CRUZ SILVA, sendo decretada a interdição deste, conforme sentença 

seguinte e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. SENTENÇA: "12. Ante o 

exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, em conformidade 

com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido inicial, em 

conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex Processual Civil, para 

decretar a interdição de MAX ALAN DA CRUZ SILVA (qualificado nos 

autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos relativos a 

direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 85 e seguintes, da 

Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código Civil. 13. Em 

consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio 

como curadora da parte interditada a parte requerente, Sr.ª TAGNA CRUZ 

DE OLIVEIRA. 14. Em atenção ao disposto no art. 755, §3º, Lei 

Instrumental, c.c art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, inscreva-se o 

presente decisum no Registro Civil competente e publique-se na imprensa 

local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) 

dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem condenação em 

custas e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o feito 

tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.17. Decorrido o prazo, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

26 de março 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.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007764-38.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. O. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA ALEXANDRINA DAS NEVES OAB - MT21607/O-O 

(ADVOGADO(A))

OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA OAB - MT0016715A 

(ADVOGADO(A))

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

NEIRACI DA SILVA CARDOSO OAB - 025.580.571-38 (REPRESENTANTE)

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO(A))

VILSON CIRILO DE REZENDE OAB - MT21733/O (ADVOGADO(A))

 

CERTIFICO que o RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte 

requerida ( Id. 31613180 ) foi interposto no prazo legal (art. 1.003, § 5°, 

CPC). No mesmo ato, procedo à intimação da parte requerente para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1°, 

CPC).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008441-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. L. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. D. C. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA OAB - MT0015991A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1008441-34.2018.811.0003 Vistos etc., Reportando-me à reiterada 

súplica de abstenção de penhora dos vencimentos do devedor, pondero 

que inexiste, até o momento, qualquer pedido específico da parte 

exequente de tal natureza, restando, portanto, prejudicada a antecipação 

de deliberação do Juízo acerca da r. temática. Ademais, apenas para não 

passar em branco, registro que com a entrada em vigor do novo caderno 

processual (Lei nº 13.0105/2015), houve através do art. 833, §2º 

expressa disposição do legislador acerca da possibilidade de penhora dos 

“vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os 

proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios” do 

executado em se tratando de “dívida de natureza alimentar”. Assim, 

conquanto a noticiada natureza alimentar dos rendimentos auferidos pelo 

executado, o atual ordenamento jurídico permite em casos excepcionais 

que o mesmo seja parcialmente penhorado. Nesse sentido é o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça in AgInt no REsp nº 

1.732.297/DF, Ministro Relator RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 

12/02/2019, DJe 22/03/2019. Desse modo, a fim de conferir integral 

cumprimento ao quanto determinado no ID 31522714, torne o caderno 

processual eletrônico à secretaria para as diligências necessárias. 

Intimem-se. Rondonópolis/MT, 28 de abril de 2019. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005379-49.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEWMAR SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA OAB - MT15566 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE AFONSO DE SIQUEIRA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1005379-49.2019.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de ARROLAMENTO 

SUMÁRIO do ESPÓLIO de JORGE AFONSO DE SIQUEIRA, sendo 

requerente e inventariante NEWMAR SIQUEIRA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Verifica-se que há no feito as certidões negativas 

de débito federal (ID 20933718), estadual (ID 20933719) e municipal (IDs 

27593650 e 27593653) em nome do de cujus, certidão negativa de 

testamento (ID 20196842), bem como declaração de isenção do tributo 

causa mortis (ID 28251748). Constam dos autos as primeiras declarações, 

acompanhadas do competente plano de partilha (ID 20196285), assim 

como escritura pública de renúncia dos direitos hereditários firmada por 

Ana Cibele Siqueira Beninca (ID 20196843) e cessão de direitos por 

lavrada por termo nos autos pelo sucessor Sidenir Siqueira em prol do 

inventariante Newmar Siqueira (ID 29707246). Em face ao exposto, 

HOMOLOGO a partilha relativa ao bem deixado pelo falecido JORGE 

AFONSO DE SIQUEIRA, atribuindo aos nela contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Via 

de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 487, I 

do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 

Sem custas eis que as partes militam sob o pálio da Justiça Gratuita. 

Honorários incabíveis à espécie. Após o trânsito em julgado, se nada 

requerido, expeça-se formal de partilha, consoante vindicado na prefacial 

(ID 20196285). Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a 

expedição do quanto necessários aos interessados, abra-se vista à 

Fazenda Pública. Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações 

necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 28 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005759-38.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

C. Z. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA OAB - MT5161/O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1005759-38.2020.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de AÇÃO DE GUARDA 

E CONVIVÊNCIA C.C PEDIDO LIMINAR ajuizada por Barbara Luza em face 

de Cláudio Zanotto Junior, qualificados nos autos. Denota-se dos autos, a 

existência de processo perante Vara de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher desta Comarca, onde figuram como partes os mesmos 

litigantes do caso em apreço, sob o nº. nº. 1006008-86.2020.8.11.0003. 

Destarte, diante da contemporaneidade da situação de violência 

doméstica, a teor da dicção do art. 14-A da Lei 11.340/06, não sendo o 

caso a exceção prevista no parágrafo primeiro do aludido artigo, 

sobretudo, considerando a competência híbrida para processamento dos 

feitos cíveis e criminais, nota-se que a competência para processar o 

presente feito é da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, conforme ressai do art. 14, da Lei Maria da Penha. Nessa 

perspectiva, a Lei n.º 11.340/2006 visa proteger integral e 

ininterruptamente a mulher que sofre algum tipo de violência no âmbito 

doméstico, de modo a se prevenir nova violência, concedendo uma maior 

proteção à mulher vítima de agressão. Diante do cenário desencadeado, 

revendo posicionamento anterior (ID 30899379), anoto oportunamente, que 

no caso em tela o contexto de violência envolve, inclusive, a irmã do 

genitor, evidenciando que a temática relacionada guarda da prole e a 

convivência paterna está circundada em meio as notícias comunicadas 

pela ofendida e fundamentam, também, o desencadeamento das medidas 

protetivas de urgências vindicadas, demonstrando a correlação existente 

apta a estabelecer a jurisdição daquela especializada. Dessa forma, fica 

claro que o objetivo da legislação especial é garantir a eficácia das 

medidas de proteção aplicadas, evitando a prática de novos atos de 

violência contra a vítima, certamente ainda em estado de vulnerabilidade 

enquanto houver a pendência da medida protetiva em vigor, envolvendo o 

agressor e sua pessoa, como é o caso dos autos. A propósito, (...) a 

amplitude da competência conferida pela Lei n. 11.340/2006 à Vara 

Especializada tem por propósito justamente permitir ao mesmo magistrado 

o conhecimento da situação de violência doméstica e familiar contra a 

mulher, permitindo-lhe bem sopesar as repercussões jurídicas nas 

diversas ações civis e criminais advindas direta e indiretamente desse 

fato. Providência que a um só tempo facilita o acesso da mulher, vítima de 

violência familiar e doméstica, ao Poder Judiciário, e confere-lhe real 

proteção. (REsp 1496030/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 19/10/2015) grifei Com 

efeito, é consabido a necessidade de analisar em concreto a situação 

posta ao crivo do juiz, sob pena de extrapolar a competência material dos 

juízos especializados da violência doméstica, entretanto, verifica-se do 

caso narrado nos autos que o contexto da relação marital é permeada por 

inúmeras situações de violência doméstica, com alguns procedimentos 

anteriores que objetivam a proteção da ofendida, ora requerente. Além 

disso, denota-se a existência de duas ações de divórcio redistribuídas em 

favor da Vara Especializada de Violência domestica, sob o código nº. 

645577 e 667210, não havendo notícia do desfecho meritório, muito 

embora conste como encerrados junto ao Cartório Distribuidor (ID 

25874016). Por esse ângulo, a competência exclusiva da Vara de 

Violência Doméstica para o processamento e julgamento das causas 

cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher encontra respaldo na jurisprudência pátria, inclusive nos 

casos envolvendo os filhos, consonante o caso narrado. Senão vejamos: 

(...) 2. Em atenção à funcionalidade do sistema jurisdicional, a lei tem por 

propósito centralizar no Juízo Especializado de Violência Doméstica Contra 

a Mulher todas as ações criminais e civis que tenham por fundamento a 

violência doméstica contra a mulher, a fim de lhe conferir as melhores 

condições cognitivas para deliberar sobre todas as situações jurídicas daí 

decorrentes, inclusive, eventualmente, a dos filhos menores do casal, com 

esteio, nesse caso, nos princípios da proteção integral e do melhor 

interesse da criança e demais regras protetivas previstas no Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 2.1 É direito da criança e do adolescente 

desenvolver-se em um ambiente familiar saudável e de respeito mútuo de 

todos os seus integrantes. A não observância desse direito, em tese, a 

coloca em risco, se não físico, psicológico, apto a comprometer, 

sensivelmente, seu desenvolvimento. Eventual exposição da criança à 

situação de violência doméstica perpetrada pelo pai contra a mãe é 

circunstância de suma importância que deve, necessariamente, ser levada 

em consideração para nortear as decisões que digam respeito aos 

interesses desse infante. No contexto de violência doméstica contra a 

mulher, é o juízo da correlata Vara Especializada que detém, 

inarredavelmente, os melhores subsídios cognitivos para preservar e 

garantir os prevalentes interesses da criança, em meio à relação 

conflituosa de seus pais. (STJ, REsp 1550166/DF, Min. Rela. Marco Aurélio 

Bellizze, Julgado em 21/11/2017). De mais a mais, importante ressaltar que 

a absolvição do réu na parte penal ou a extinção das medidas de proteção 

afigura-se irrelevante para o efeito de se modificar a competência do juízo 

da violência doméstica para a solução do conflito cível, que teve sua 

jurisdição ali fixada pelas medidas protetivas que, ademais, podem ser 

suscitadas a qualquer instante. Por fim, a incompetência absoluta deve ser 

declarada de ofício e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de 

jurisdição, independentemente de exceção. Posto isso, em harmonia ao 

parecer ministerial DECLINO da competência para processamento e 

julgamento desta demanda, o que faço com fulcro no art. 64, § 1º, do 

Código de Processo Civil c.c art. 14 da lei 11.340/2006. Por conseguinte, 

determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos à Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Comarca, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Intimem-se. 

Notifique-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003448-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. G. B. D. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. S. M. (REU)
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ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

abrir vistas ao PROCURADOR da parte autora, para manifestar acerca da 

diligencia do oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007354-72.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

P. R. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA PRICILA BICUDO RINALDI OAB - MT21481/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1007354-72.2020.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de pedidos 

cumulados de divórcio, partilha, guarda, regulamentação de visitas e 

alimentos formulado por PATRICIA RAMOS MUNDIM CARRIJO em face de 

ADEILSON CARRIJO. In casu, verifico que o filho do então casal 

ADEILSON CARRIJO JUNIOR implementou maioridade civil nesta data (ID 

31617524), desse modo, deixo de receber o pedido de guarda e visitas 

nos termos do art. 1.635, inciso III do CC. Ademais, a par do quanto 

exposto ao norte e havendo pedido de alimentos em favor da r. prole, 

registro que o detentor da legitimidade ativa para o aludido pleito é o 

alimentado, Sr. Adeilson C. Junior. Dito isso, considerando que os 

genitores deixaram de reunir poderes de assistência para atuar em seu 

nome, ante a extinção do poder familiar, faculto à parte autora a emenda 

da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que inclua o alimentado no 

polo ativo da presente lide, bem como regularize sua representação 

processual, mediante a juntada de instrumento de procuração, sob pena 

de indeferimento do r. pedido (art. 321 e parágrafo único do CPC). No 

mesmo prazo deverá retificar o valor da causa, vez que este deve 

corresponder à soma das doze parcelas dos alimentos vigentes somados 

ao valor do patrimônio que se pretende partilhar. Após, com ou sem 

manifestação, renove-se a conclusão. Intime-se. Rondonópolis-MT, 29 de 

abril de 2020. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001354-90.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER LUDWIG SOARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MATILDE MACHADO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARSON MACHADO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SANDRA MARIA DE ALMEIDA XAVIER (REQUERENTE)

EVANDRO JOSE DE ALMEIDA (REQUERENTE)

APARECIDO CESAR MACHADO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO JOSE PINTO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1001354-90.2019.8.11.0003 Vistos etc., Cuida-se de pedido de Alvará 

Judicial manejado por MATILDE MACHADO DE ALMEIDA, na qualidade de 

representante legal do ESPÓLIO de ADÃO JOSÉ PINTO DE ALMEIDA, 

ambos bem qualificados nos autos. Pretende a parte autora obter a 

substituição da autorização judicial anteriormente concedida aos 

herdeiros, a qual admitia a alienação do imóvel sob RGI local nº. 80.844, no 

feito de Código 750204, visando a quitação dos tributos inerentes ao 

espólio, ao argumento de que sobreveio a necessidade de demarcação 

das áreas constantes à margem da certidão de matrícula, eis que a 

construção limítrofe adentrou ao mencionado imóvel, impedindo a 

comercialização pretendida (ID 18009184). Com tais fundamentos, requer 

seja emitido novo alvará judicial, em substituição àquele, para que 

doravante passe a recair a autorização de alienação sobre o imóvel de 

matrícula nº. 123134, também pertencente ao espólio, para fins de custear 

despesas imprescindíveis à resolução da ação de inventário registrada 

sob ID 395313. Vieram os documentos pertinentes. Determinou-se a 

emenda da inicial no ID 18804037, a fim de que a parte autora 

esclarecesse se subsistem bens aptos a saldar as penhoras no rosto dos 

autos do inventário precedentemente efetivadas. Sobreveio a 

manifestação constante do ID 20174774, registrando-se um débito em 

nome do espólio em R$ 115.271,99 (cento e quinze mil duzentos e setenta 

e um reais e noventa e nove centavos), quantificando-se o monte mor, 

correspondente a cinco imóveis (matrículas nº. 2586, 80844, 46352, 

56533 e 123124), em aproximadamente R$ 758.762,36 (setecentos e 

cinquenta e oito mil setecentos e sessenta e dois reais e trinta e seis 

centavos). Em seguida, deliberou-se pela realização de avaliação judicial 

do imóvel objeto do pleito (ID 23488141). O laudo aportou no ID 24266156, 

apurando-se o quantum de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). A 

parte autora foi instada a manifestar-se no feito (ID 25838438), 

transcorrendo in albis sem qualquer intervenção. Determinada a intimação 

pessoal (ID 30619093), a requerente reiterou os termos da inicial (ID 

31108842). Brevemente relatados. Decido. Prima facie, HOMOLOGO o 

laudo de avaliação acostado ao ID 24266156, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, tendo em vista a ausência de oposição das 

partes. Pois bem. Consta do alvará judicial primevo, concedido nos autos 

de Código 750204, que todos herdeiros são maiores e capazes, estando 

atualmente representados pelo mesmo patrono nos autos da ação de 

inventário e da presente ação de jurisdição graciosa. Com efeito, as 

informações coligidas denotam a existência de patrimônio sobejante as 

dívidas do espólio, não havendo riscos de esvair os gravames de penhora 

lançados no rosto do procedimento sucessório. Ademais, diante do 

interstício transcorrido desde a autorização alienatória do imóvel de nº. 

80844 deduz-se que o prazo de validade da r. ordem já estaria expirado, 

tratando-se de instrumento inócuo, portanto, inexistindo óbice na alteração 

vindicada. É cediço, outrossim, que o espólio de Adão José Pinto de 

Almeida possui dívidas que impedem a emissão das certidões negativas 

de débito das três esferas, além dos gravames de penhora alçados nos 

autos, inserindo-se, aliás, em crédito de natureza preferencial da União (ID 

20175011), restando ainda em aberto a quitação do tributo causa mortis, 

sendo tais providências indispensáveis ao deslinde da ação de inventário. 

Nesse sentido, diante da consensualidade em destaque, desmerece 

formalismo exacerbado a presente a ação de jurisdição graciosa. No caso 

em apreço, inexistem herdeiros menores ou incapazes e trata-se de feito 

de jurisdição voluntária onde o magistrado “(...) não é obrigado a observar 

critério de legalidade estrita, podendo adotar em cada caso a solução que 

considerar mais conveniente ou oportuna.” (art. 723, parágrafo único do 

CPC). Posto isso, à vista de não identificar qualquer óbice na presente 

medida, DEFIRO a substituição do Alvará na forma pleiteada, com prazo de 

180 (cento e oitenta) dias, autorizando a inventariante MATILDE 

MACHADO DE ALMEIDA a ALIENAR/TRANSMITIR o imóvel registrado na 

matrícula nº. 123134 (ID 18011241), de propriedade do Espólio de Adão 

José Pinto de Almeida, utilizando-se como parâmetro o valor apurado na 

avaliação judicial suprarreferida, cotando-o em R$ 160.000,00 (cento e 

sessenta mil reais). O produto a ser obtido com a venda do imóvel deverá 

ser destinado à quitação dos débitos acima epigrafados, sendo que 

eventual saldo remanescente haverá de ser depositado em conta judicial 

vinculada ao procedimento sucessório para ulterior partilha. Via de 

consequência, casso a autorização judicial conferida nos autos de ID 

750204, retornando o r. imóvel ao monte hereditário, determinando a parte 

autora que proceda a imediata devolução do mencionado alvará judicial, 

previamente a emissão do novel. Cumprida a exigência supra e, preclusa a 

via recursal, expeça-se o alvará judicial. Dispenso a prestação de contas. 

Traslade-se cópia do presente desfecho para a ação de inventário sob de 

Código 395313. Sem prejuízo, solicite-se a devolução mandado de ID 

31050151, independentemente de cumprimento. Sem custas, eis que as 

partes militam sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita. Honorários 

incabíveis à espécie. No mais, conforme inteligência do art. 722 do CPC, 

dê-se vistas à Fazenda Pública Estadual. Providenciadas as 

determinações supra, ao arquivo com as baixas de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 29 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013214-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANEER DE CAMPOS GIL (REQUERENTE)

PAULO FERBONE DAS NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA MARIA DE CAMPOS (REQUERIDO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 73 de 379



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1013214-25.2018.8.11.0003. Vistos etc., Cuida-se de Inventário sob a 

forma de Arrolamento Sumário manejado por Vaneer de Campos Gil, 

devidamente qualificada nos autos, objetivando a inventariança do 

patrimônio que compõe o acervo hereditário do espólio de Vanda Maria de 

Campos. Consigna-se que desde a decisão inaugural assinalou-se a 

necessidade de regularização do único bem que compõe o acervo 

sucessório, no entanto, a requerente peticionou pela prorrogação do 

prazo para ultimar os atos na via administrativa (ID 18076130), e 

derradeiramente noticiou o ajuizamento de ação na seara civil, postulando, 

desta forma, pela suspensão deste processo por seis meses ou até que 

os autos de adjudicação compulsória sejam julgados (ID 31496963). É o 

relatório do necessário. Decido. Após análise acurada dos autos, tenho 

que o mesmo deve ser julgado extinto, em razão da evidente ausência de 

preenchimento dos requisitos legais, notadamente no que se refere a 

ausência de documento essencial ao regular andamento do feito, 

imprescindível aos deslinde satisfatório da demanda. Com efeito, 

vislumbra-se ausência de regularização da propriedade de bem imóvel 

que, em tese, compõe o acervo hereditário, isso porque o aludido bem, 

objeto da matrícula nº. 41.408 encontra-se com a propriedade registral em 

nome de terceira pessoa estranha a cadeia sucessória, merecendo 

reparos perante o SRI. Nesta vertente, prescreve o art. 1.245, §1º, da Lei 

Substantiva, que “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante 

continua a ser havido como dono do imóvel.” Assim, cabe aos 

interessados providenciar a r. regularização primeiro para, após, manejar 

a inventariança do aludido imóvel, nos termos do que dispõe os arts. 1.227 

e 1.245, do Código Civil, inexistindo qualquer prejuízo ou óbice ao deslinde 

do presente. Desta forma, a despeito de se tratar de inventário, o 

processo não pode ficar indefinidamente paralisado e inerte, aguardando 

resposta judicial para regularização de questão que haveria de ter sido 

promovida antes do ajuizamento da presente demanda, restando 

efetivamente inviabilizado o Juízo de promover a movimentação da marcha 

processual. Outrossim, cumpre salientar que em sede de inventário, a 

jurisdição se limita à arrecadação dos bens e direitos deixados pelo autor 

da herança para posterior pagamento das dívidas e tributos porventura 

existentes e, finalmente, partilha entre os herdeiros. Deveras, ao Juiz 

cumpre policiar o feito, dar o necessário impulso oficial e extingui-lo nos 

casos que encontrar permissivo constitucional ou legal. É defeso manter 

processos em arquivos cartorários, numa eterna suspensão, à espera, 

destarte, de uma providência que não vem ou nunca virá. Em nível magno, 

acerca do bom andamento da máquina estatal, em prol dos interesses 

público e privado, não se pode tirar da vista o postulado da eficiência, com 

ou sem as ramificações debatidas, ou categorias distintas e autônomas, 

nas quais sejam se destacam: a economicidade, a eficácia e a eficiência. 

De qualquer forma, não guardo dúvidas de que o Poder Judiciário deve 

atender ao jurisdicionado (princípio da inafastabilidade da jurisdição), mas 

assim o deve proceder na exata medida da necessidade e interesse 

daquele que provoca a atuação estatal. Insta assinalar que o Poder 

Judiciário passa, sem piedade das partes ou dos causídicos (que prestam 

serviços de conotação pública recebem honorários, reembolso de custas 

e despesas processuais etc.), a ser sobrecarregado com processos que, 

de fato ou na prática, não “andam”, não recebem a devida marcha 

processual, gerando toda sorte de infortúnios a maquina judiciária e, 

reflexamente, aos jurisdicionados (insegurança jurídica, lentidão, 

enfraquecimento do princípio da autoridade, quebra do custo-benefício 

etc.), sendo que no caso vertente ressai impositiva a extinção do presente 

feito. Diante disso, nota-se que o inventariante deixou de sanar as 

irregularidades apontadas, ônus este atribuído aos interessados, sendo 

que, não compete ao juízo do inventário promover a transferência de 

propriedade do acervo sem a regularização fiscal, o que vai de encontro à 

legislação pertinente, inclusive. Em outras palavras, o processo do 

inventário tem por finalidade precípua efetivar a partilha dos bens e 

direitos que integravam o patrimônio líquido do autor da herança, sendo 

que tais bens e direitos devem ser demonstrados de plano através de 

documentação pertinente, não possuindo o Juízo do inventário capacidade 

investigatória capaz de constituir obrigações, anular negócios jurídicos 

entre outros atos que dependem de dilação probatória ou extensão 

temporal contínua, exercício do contraditório e ampla defesa, além da 

participação/intervenção de terceiros estranhos à cadeia sucessória. Com 

efeito, a extinção do processo não prejudicará qualquer das partes, pois 

havendo a regularização da documentação pendente, a inventariança 

poderá ser manejada oportunamente, o que resguardará, inclusive, o 

interesse da Fazenda Pública que, diante das circunstâncias dos imóveis, 

não pode ser reconhecido ainda, neste momento. A propósito: 

“PROCESSUAL CIVIL - SOBREPARTILHA - DESCOBERTA DE BENS APÓS 

O INVENTÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE SOBRE O 

IMÓVEL - CARÊNCIA DA AÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO - INCONFORMISMO 

- IMÓVEL ADQUIRIDO POR PROMESSA DE COMPRA E VENDA - 

INSUFICIÊNCIA - TÍTULO NÃO REGISTRADO - BEM REGISTRADO EM NOME 

DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO CONTRATUAL - DIREITOS SOBRE 

O IMÓVEL INDEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO 

NEGADO. Ausente a prova da propriedade do bem imóvel, por meio da 

competente averbação da promessa de compra e venda perante o 

Registro Imobiliário, nos termos do art. 1.245 do CC/02, inviável a 

sobrepartilha do bem que está registrado em nome de terceiros estranhos 

à relação contratual.” (TJSC - AC: 20140248043 SC 2014.024804-3 

(Acórdão), Relator: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 19/11/2014, 

Segunda Câmara de Direito Civil Julgado). Ao arremate, registra-se que em 

recente julgado, nosso Tribunal de Justiça, manteve a sentença deste 

Juízo reconhecendo, por sua vez que “(...) A não comprovação da 

propriedade de bem imóvel, objeto da ação de inventário, impossibilita a 

sucessão hereditária e a consequente partilha deste bem aos herdeiros 

(...) [TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº. 

0013337-50.2012.8.11.0003, Desembargadora Relatora Antônia Siqueira 

Gonçalves, julgado em 27/11/2019]. Inegável, pois, reconhecer a patente 

inviabilidade de prosseguimento do feito, caracterizando, a toda evidência, 

a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido 

e regular do processo, daí se aplicando a sanção processual ínsita no art. 

485, IV, do CPC e não a suspensão sine die dos autos. Posto isso, 

invocando o Princípio da Continuidade Registral, considerando a ausência 

de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 

incisos IV, do Código de Processo Civil. Sem custas, eis que o feito milita 

sob o manto da Assistência Judiciária Gratuita. Honorários inaplicáveis a 

espécie. Preclusa a via recursal, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de abril de 2020. 

(assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1012212-83.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. J. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. H. D. O. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1012212-83.2019.8.11.0003. Vistos. CECÍLIA MARGARIDA 

LEANDRO HEINTZE DE OLIVEIRA e ALICIA APARECIDA LEANDRO 

HEINTZE DE OLIVEIRA, devidamente representadas pela genitora 

ajuizaram presente AÇÃO DE ALIMENTOS em face de RICARDO HEINTZE 

DE OLIVEIRA, relatando, em síntese, que são filhas do requerido, o qual, 

após o rompimento do relacionamento mantido com sua genitora, 

descurou-se em contribuir de forma satisfatória com o sustento, não 

possuindo a genitora condições de suportar sozinha os encargos para 

com suas filhas Pediu a condenação do requerido ao pagamento de 

alimentos no importe mensal equivalente a um salário mínimo ou 1/3 dos 

rendimentos por ele auferidos, acrescido das despesas extraordinárias 

com saúde e educação. Com a inicial vieram os documentos necessários. 

Os alimentos provisórios foram fixados em 60 % (sessenta por cento) do 

salário mínimo (ID 24857401) e foi ainda deferido em prol da parte autora 

os benefícios da assistência judiciária, designando-se audiência de 

conciliação. O requerido compareceu de forma espontânea aos autos (ID 

25649963). Nos IDs n. 26121573, 26121575 e 26121577 aportou ao 

processo os comprovantes de rendimentos auferidos pelo requerido. A 

tentativa de composição entre as partes restou inexitosa (ID 26569627), 

deixando o requerido de apresentar contestação (ID 29306533). A parte 

autora pugnou pela procedência do pedido inicial (ID 29312108). Em 

parecer final, o Ministério Público opinou pela fixação da verba alimentar 

no quantum equivalente a um salário mínimo nacional (ID 31574133). É o 

relatório. DECIDO. Trata-se de ação de alimentos ajuizada por CECÍLIA 

MARGARIDA LEANDRO HEINTZE DE OLIVEIRA e ALICIA APARECIDA 

LEANDRO HEINTZE DE OLIVEIRA, menores representadas pela sua 

genitora, em face de RICARDO HEINTZE DE OLIVEIRA. Apesar de citado, o 
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requerido não apresentou contestação, estando configurada sua revelia. 

Ainda, registre-se que o requerido constituiu advogada para patrocinar os 

seus interesses na presente causa (ID 25649963), optando todavia pela 

postura inanimada. Deveras, diante da revelia e inexistindo necessidade 

de produção de provas em audiência, possível o julgamento antecipado da 

lide (art. 355, II do Código de Processo Civil). A relação de parentesco a 

legitimar a pretensão de recebimento de alimentos encontra-se 

comprovada no documento vertido no ID n. 24785688, sendo as autoras 

filhas do requerido. As necessidades das autoras, duas crianças em fase 

de pleno desenvolvimento, são inquestionáveis, cujas despesas e 

necessidades básicas (alimentação, saúde, vestuário, lazer, educação, 

etc) são presumidas. Lado outro, tem-se que os alimentos não podem ser 

fixados em quantia que prejudique o alimentante, já que este tem de manter 

a própria subsistência. No caso, existem provas dos exatos rendimentos 

auferidos pelo réu, sendo que por força do princípio da colaboração, de 

início, efetivei pesquisa perante o sistema CAGED, deparando-se com a 

informação de que ele ostenta vínculo empregatício formal, tendo 

posteriormente aportado ao processo inclusive os rendimentos por ele 

auferidos. O referido vínculo ainda persiste, consoante consulta efetivada 

nesta data (extrato anexo). Entrementes, diante das informações trazidas 

no curso do processo de que o requerido estaria empregado exercendo a 

função de TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO, com salário 

contratual de R$ 3.733,79 (IDs 24857406 e 26121577), hei por bem fixar a 

verba alimentar no valor sugerido pelo Ministério Público no montante de 

um salário mínimo nacional - valor atual de R$ 1.039,00, o que é justo 

levando-se em consideração o trinômio possibilidade x necessidade x 

proporcionalidade. Menos do que isso seria muito ínfimo, e mais do que 

isso comprometeria a sobrevivência do réu, aliado à necessária parcela 

contributiva da genitora, ressaltando que por ela ser detentora da guarda 

fática das menores, por evidente, a mesma dispende mensalmente valor 

bem superior ao ora fixado para a manutenção do bem estar das crianças 

concedendo-lhe moradia adequada, alimentação, lazer, etc. Assim, o 

percentual de um salário mínimo nacional é o razoável e fica dessa forma 

decidido. Registro que a referida verba alimentar deverá ser paga 

mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, com valor 

vencível todo dia 10 de cada mês, devendo o pagamento ser feito na 

conta bancária de titularidade da genitora da parte autora informada na 

exordial. A presente decisão permanecerá até a maioridade civil das 

autoras Cecília e Alícia, caso não alterada por ação revisional, só se 

perpetuando após tal termo acaso elas frequentem curso médio, técnico 

ou superior, até o término dos estudos, fixada a idade limite de 24 (vinte e 

quatro) anos. Assim, os alimentos, porque devidos, deverão ficar no 

patamar acima estabelecido, como forma de solução mais adequada ao 

caso em testilha e que melhor se amolda à regra do art. 1.694, § 1º do 

Código Civil, deixando de fixar a obrigação na moldagem in natura por 

entender estar o patamar ora fixado em sintonia ao principio da 

proporcionalidade. Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, 

em sintonia ao parecer ministerial, JULGO em parte PROCEDENTE o pedido 

manifestado na presente Ação, dando o feito como EXTINTO com análise 

de seu mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC, assinalando que a 

temática da verba alimentar em comento obedecerá ao acima determinado. 

Antecipo a tutela para determinar seja expedido ofício para desconto da 

pensão ora fixada, consoante dados constantes do ofício de ID 25423399, 

encaminhando-se o expediente via e-mail (ID 24857401). Assim, OFICIE-SE 

ao órgão empregador do requerido, conforme dados vertidos no 

documento em anexo para que seja implementado o desconto em folha de 

pagamento da verba alimentar ora fixada, nos ditames acima 

especificados - devendo o pagamento ser feito na conta bancária de 

titularidade da genitora do autor informada na exordial. Ao Procurador da 

parte autora (FUNADEP), fixo os honorários no patamar equivalente a 10 

% do valor atribuído à causa, devidamente corrigido pelo INPC a contar da 

citação, notadamente tendo em vista a natureza da lide, de menor 

complexidade. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e das 

despesas processuais, bem como dos honorários do procurador da parte 

autora (FUNADEP), no patamar acima descrito. Verifico, por fim, o pleito 

formulado tacitamente pelo requerido de concessão do benefício da AGJ 

(ID 25649963), que vai agora deferida. Assim, resta suspensa a cobrança 

das verbas sucumbenciais acima dispostas, uma vez que o demandado 

milita sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Na hipótese de 

interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de 

admissibilidade a ser exercido pelo Juízo "a quo" (art. 1.010, CPC), sem 

nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no 

prazo de 15 dias. Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada 

a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, remetam-se os 

autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação. 

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas estilares. 

Cientifique-se a douta representante do Ministério Público. P. I. 

Rondonópolis, 28 de abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1010549-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. B. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

E. G. D. A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1010549-70.2017.8.11.0003 VISTOS. Trata-se de ação de 

guarda que se processa entre os pais da criança MARIA EDUARDA 

BESERRA DE ALMEIDA, fundada na alegação de que é a parte autora 

GILSON GOMES BESERRA quem vem prestando todos os cuidados 

necessários à criança que encontra-se sua exclusiva responsabilidade 

desde o fim do relacionamento havido com a genitora da menor. A relação 

de parentesco da parte autora com a criança está comprovada no 

documento juntado no ID n. 11245744. A mãe ELIANE GOMES DE 

ALMEIDA, citada por edital, ofereceu contestação por curador especial, na 

qual não opôs objeção alguma à pretensão da parte requerente. Não 

bastasse isso, o derradeiro relatório psicossocial (ID 29984731) vem ao 

encontro do relatado na inicial, inclusive traz a informação de que a garota 

encontra-se muito bem ambientada ao lar paterno, sendo-lhe 

disponibilizado todo cuidado necessário ao seu desenvolvimento 

saudável. Assim, tem-se que a medida pleiteada atende ao melhor 

interesse da criança, eis que evidenciada a necessidade de atender sua 

situação peculiar, em virtude do abandono materno. De se consignar, 

enfim, que não se vislumbra seja o caso de se aplicar a guarda 

compartilhada, na forma preconizada no art. 1.584, § 2º, do CC. A uma, 

porque a ausência da genitora na vida da filha (que consta estar 

atualmente sob responsabilidade exclusiva do autor) indica que não tem 

interesse algum em assumir qualquer responsabilidade diante dela (fato, 

inclusive, que permite superar a exigência contida no art. 1.584, § 2º, 

parte final, do Código Civil). A duas, porque a mesma ausência constitui 

obstáculo concreto ao compartilhamento da guarda, pois não se vê como 

uma mãe ausente possa compartilhar, efetivamente, os deveres e 

responsabilidades com relação à criação e educação da filha (funções 

precípuas da guarda), no melhor e superior interesse dela (filha). A 

implementação da guarda compartilhada exige que os pais mantenham a 

unidade parental, num ambiente de efetiva comunhão de esforços e 

interesses, também de compreensão e amor pelo (a) filho (a). Permite-se, 

é certo, a participação diferenciada de cada um dos pais, mas sem perder 

de vista que tudo deve convergir para o melhor interesse do (a) filho (a), 

como pessoa humana que é, única e singular, objetivando, em primeiro e 

último plano, assegurar sua devida proteção e bem estar. Não sendo 

assim, não se vê como possam os pais partilhar de algo tão caro e 

delicado como a tarefa de educar e criar filhos, preparando-os para a vida 

e a cidadania. Assim, tem-se que a guarda unilateral pleiteada atende ao 

melhor interesse da criança, amparada, ainda, no disposto no art. 1.634, II, 

do CC, eis que a parte requerente está regularmente investida do poder 

familiar (CC, art. 1.630). No mesmo sentido, inclusive, o judicioso parecer 

do Ministério Público (ID 31603565). No mais ante ao teor do r. laudo 

psicossocial e visando preservar os superiores interesses da criança, 

fixo o convívio materno: a) aos finais de semana alternados, devendo o 

genitor levar a filha na residência da genitora a partir das 10h do sábado e 

buscá-la até às 18h do mesmo dia, sem pernoite, repetindo-se o regime de 

visitação no dia subsequente (domingo), iniciando-se o implemento no final 

de semana subsequente a publicação da presente sentença, b) no 

aniversário da criança nos anos ímpares permanecerá na companhia da 

genitora e anos pares com o genitor; sem prejuízo de eventual alteração, 

futuramente em procedimento autônomo, caso sobrevenham outros 

elementos que possam ensejar eventual mudança do que ficou aqui 

decidido, ou por ajuste entre as partes. Nesse ponto, espera-se dos 

envolvidos que possam agir colaborativamente, empreendendo esforços 

para o bom equacionamento dos temas relativos à convivência com a 

menor de modo a protegê-la, em lugar de criar situações que não 

favorecem a segurança e solidificação de vínculos, familiares e sociais. 
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Importante registrar que a fixação judicial do período de convivência 

materno-filial não impede que o genitor franqueie a convivência materna 

com a filha em momento diverso, mas, ao contrário, serve de parâmetro 

mínimo à incentivar o diálogo para sempre buscarem o melhor interesse da 

menor, que está acima dos seus próprios interesses. Posto isso, em 

sintonia ao parecer ministerial, julgo procedente o pedido e concedo a 

guarda unilateral à parte requerente, o que faço com fundamento no que 

dispõe o art. 1.630 e art. 1.634, II, ambos do Código Civil, assim resolvido o 

mérito do processo (CPC, 487, I), ratificando o provimento liminar antes 

concedido. Sem custas ante a gratuidade da Justiça, restando deferido em 

prol da requerida a gratuidade da Justiça, sobretudo considerando-se o 

caráter assistencial da demanda. Sem honorários. Publique-se, intimem-se, 

notifique-se e, oportunamente, lavrado o termo respectivo, arquivem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005156-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE ALZINO ARNALDO BURTET (INVENTARIADO)

CARLOS ALBERTO BURTTET (REQUERIDO)

JORGE LUIS BURTTET (REQUERIDO)

LIDDY ZIMMERMANN BURTTET (REQUERIDO)

VERA LÚCIA (REQUERIDO)

CESAR AUGUSTO BURTTET (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALTAIR LUIS MACIEL DE GODOY OAB - RS38824 (ADVOGADO(A))

FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA OAB - RS29997 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1005156-04.2016.8.11.0003 Vistos etc., Trata-se de Inventário dos bens 

deixados por ALZINO ARNALDO BURTTET, ajuizado pelo credor 

pignoratício e hipotecário BANCO DO BRASIL S/A, ambos bem qualificados 

nos autos. A inicial foi embasada em Cédula Rural Pignoratícia e 

Hipotecária n° 96/70234-6, figurando no instrumento as partes supra, 

constando o r. gravame no imóvel rural de RGI local nº. 1.579, de 

propriedade do de cujus (ID 4326511). Vieram os documentos pertinentes. 

A ação foi recebida no ID 4442500, nomeando-se a viúva meeira LIDDY 

ZIMMERMANN BURTTET ao encargo de inventariante. Após tentativas 

frustradas de localização dos herdeiros, aportou pedido manejado pelo 

sucessor Carlos Alberto Burttert no ID 20591449, sustentando a ausência 

de legitimidade da instituição financeira para abertura do presente, haja 

vista que o crédito encartado à exordial seria de titularidade da União, nos 

termos da Medida Provisória nº 2.196-3, atualmente em persecução 

perante a 2ª Vara Federal de Santo Ângelo/RS, nos autos de nº. 

5001973-87.2014.404.7105. Destarte, pugnou pela extinção do feito, em 

consonância ao art. 485, VI, do CPC. O decisum de ID 25185998 ponderou 

a incompetência deste juízo para dirimir eventuais dúvidas oriundas do 

título de crédito, o que deveria ocorrer em via autônoma e adequada. 

Apresentou documentos. O sucessor irresignado aviou recurso de agravo 

em face do r. conteúdo decisório, cujo intento fora desprovido (ID 

30905289). A parte autora noticiou a existência de ação executiva em 

tramitação perante a 4ª Vara Cível desta Comarca, embasada no título in 

comento, sob nº. 1004986-32.2016.8.11.0003 (ID 26659420). Sobreveio 

novel pedido de extinção do feito interposto por Carlos Alberto (ID 

29871762), não conhecido na decisão retro por se tratar de questão 

idêntica àquela (ID 30905287). Outrossim, o sucessor Carlos pleiteou por 

tutela provisória de urgência no ID 31041297, requerendo a apreciação 

das argumentações já expendidas, voltadas a carência de ação. Por fim, a 

herdeira Vera Lucia Bohrer noticiou a existência de procedimento de 

inventário em tramitação na 2ª Vara Cível da Comarca de Santo 

Ângelo/RS, sob nº. 0001134-52.2019.8.21.0029, figurando a viúva como 

inventariante (ID 31574413). Destarte, pontuou a existência de patrimônio 

naquela urbe, requerendo a extinção do presente e, sucessivamente, a 

impenhorabilidade do aludido bem de raiz, bem como a declaração de 

prescrição do crédito vindicado pela instituição financeira. Brevemente 

relatados. Decido. Prefacialmente, registro que consta do rol de herdeiros 

as pessoas de Carlos Alberto, Jorge Luis, Vera Lucia e Cesar Augusto, 

além da cônjuge sobrevivente Liddy, ressaindo ultimada a integração 

processual de todos através de Aviso de Recebimento, aliado ao 

derradeiro comparecimento espontâneo. Pois bem. Em acurada análise do 

feito, vislumbro o vazio de competência deste Juízo para processamento 

da inventariança de Alzino Arnaldo Burttet, não havendo outra alternativa 

senão a extinção do feito. Com efeito, é sabido que a competência para 

conhecer e processar o inventário é territorial e, portanto, relativa, 

cabendo a parte que manejar sua abertura, a escolha do foro. In casu, a 

inauguração do feito sucessório ocorreu por provocação do credor Banco 

do Brasil, ressaindo exitosa a citação da inventariante Liddy tão somente 

em novembro de 2019, consoante se vê do AR de ID 28892333, 

transcorrendo in albis o lapso sem qualquer intervenção da mesma, bem 

como dos herdeiros Jorge Luis e Cesar Augusto. De todo vértice, não 

obstante a propositura da ação tenha ocorrido perante esta Comarca de 

Rondonópolis/MT, inaplicável a regra da perpetuatio jurisdictionis (art. 43, 

do Código de Processo Civil), já que arguida pela parte interessada no 

primeiro momento que lhe coube falar nos autos, aplicando-se a norma 

capitulada no art. 48, caput, do CPC. Deveras, denota-se da certidão de 

óbito do de cujus a notícia de que o mesmo residia na cidade de Santo 

Ângelo/RS, sucedendo o passamento na r. localidade, inclusive (ID 

4326502). Se não bastasse, há informações de que o inventariado deixou 

um bem de raiz naquela urbe, inscrito na matrícula nº. 37.225, elucidando 

copiosamente a competência sucessória sub examine. Ademais, em 

consulta efetivada nesta data perante o sítio eletrônico do Tribunal de 

Justiça Gaúcho, verifico a existência de procedimento de inventário junto a 

2ª Vara Cível de Santo Ângelo/RS, registrada sob nº. 

0001134-52.2019.8.21.0029 (1.19.0000477-4), figurando a meeira Liddy 

Zimmermann Burttet como representante da massa. Destarte, afigura-se 

evidente que este juízo decai de competência para o processo e 

conhecimento do presente inventário, à vista do último domicílio do de 

cujus e o local de seu passamento ter ocorrido na cidade de Santo 

Ângelo/RS, situação onde também se encontram bens do acervo 

patrimonial, convergido ao manifesto interesse da herdeira alhures 

referida. Neste diapasão, a lei substantiva civil prevê, em seu art. 1.785, in 

verbis: “Art. 1.785. A sucessão abre-se no lugar do último domicílio do 

falecido.” Na hipótese, portanto, não há se falar em remessa dos autos 

àquela circunscrição, haja vista a pré-existência do mencionado inventário 

com a subsequente nomeação ao múnus, idêntico ao levado a efeito 

nestes autos, de forma que o credor poderá aviar sua pretensão em via 

autônoma e adequada, querendo, a partir daquele autuado. Na esteira 

deste raciocínio, é o entendimento jurisprudencial firmado pelo Colendo 

Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM CONFLITO POSITIVO 

DE COMPETÊNCIA. DIREITO DE FAMÍLIA. SUCESSÃO. INVENTÁRIO. 

DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. SITUAÇÃO DOS BENS. ARTS. 96 do 

CPC/1973 e 48 do CPC/2015. 1. Conflito de competência suscitado sob a 

égide do Código de Processo Civil de 1973. 2. A competência para o 

inventário é definida em razão do domicílio do autor da herança, e, 

subsidiariamente, da situação dos bens, caso não possua domicílio certo. 

3. Na hipótese, as declarações de renda do falecido, o contrato de 

locação firmado antes de sua morte, a origem de sua carteira de 

habilitação e o fato de a quase totalidade de bens do autor da herança 

encontrarem-se localizados no Rio de Janeiro comprovam a referida 

cidade como seu último domicílio. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no 

CC 147.082/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 31/10/2017). Outrossim, face ao 

vazio de competência ilustrado nas linhas adjacentes, tenho que 

insubsiste qualquer questão a ser solvida nesta seara, conforme dantes 

perquirido (ID 31041297), competindo tal deliberação à unidade judiciária 

de Santo Ângelo/RS, em sendo o caso. A propósito, no meu modesto 

modo de pensar, não há sentido lógico em manter o inventário em voga 

tramitando em juízo alheio ao domicílio do de cujus e, mais ainda, da 

situação dos bens de raiz por mera conveniência do credor, não incidindo 

na situação vertente a multiplicidade de domicílios, de forma a elidir a regra 

dos foros concorrentes (art. 48, parágrafo único, do CPC). Neste jaez, 

tratando-se de competência relativa e havendo manifestação de uma 

herdeira quanto ao processamento dos autos perante o juízo competente, 

qual seja, o da Comarca de Santo Ângelo/RS, ressai patente a 

incompetência deste Juízo, inexistindo razões para o prosseguimento dos 

autos perante esta Vara Especializada de Rondonópolis/MT. Posto isso, 

JULGO EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil, deixando de promover a remessa ao juízo competente a fim 

de evitar a duplicidade de ações idênticas e, de adentrar aos pedidos 
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sucessivos formulados, na forma da fundamentação supra. Custas 

recolhidas. Honorários inaplicáveis à espécie. Transitada em julgado, 

arquive-se com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 28 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010634-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRYDYS HANANDA MINGOTI OAB - MT0019871A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. O. (EXECUTADO)

 

ATO ORDINATÓRIO impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

abrir vistas ao PROCURADOR da parte autora, para manifestar acerca da 

diligencia do oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000861-16.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO BEZERRA DA SILVA (REQUERENTE)

DIONE ALVES FEITOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO OAB - MT0013625A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DAMIAO FEITOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1000861-16.2019.8.11.0003 Vistos etc., Não obstante o pedido de 

retratação formulado pelo então inventariante no ID 31618158, tenho que o 

pleito não merece prosperar. Isso porque, a sentença extintiva 

derradeiramente exarada fundamenta-se na ausência de adoção das 

providências necessárias ao deslinde do inventário, conforme citado no 

excerto (ID 30838318), não havendo qualquer justificativa apta a arrimar 

que a condução desidiosa do presente teve como motivação a demora na 

distribuição do incidente de alvará judicial registrado sob nº. 

1004488-91.2020.8.11.0003, o qual aguarda redistribuição para uma das 

varas de família (ID 30246727 daquele feito). Deveras, a pretensão aviada 

na r. ação de jurisdição graciosa limita-se ao levantamento dos numerários 

deixados por Jose Damiao Feitosa da Silva a título de FGTS/PIS, apurado 

no bojo da presente ação sucessória (ID 20718066). A bem da verdade, o 

representante do espólio não se descurou fielmente de seu encargo 

durante o itinerário processual da inventariança, mas valeu-se do alvará 

judicial sem ao menos justificar por qual razão o quantum auspiciado não 

poderá ser levantado quando da partilha do patrimônio pertencente ao 

acervo, à recomendar a aludida antecipação. Posto isso, inexistindo 

qualquer relação entre a extinção do inventário e a ação de alvará judicial 

referida, em nada influindo nas razões de decidir, mantenho pelos próprios 

fundamentos a sentença lançada. A propósito, na linha do que prescreve 

a Súmula 235, do STJ, in verbis: ‘A conexão não determina a reunião dos 

processos se um deles já foi julgado.’ O que implica em dizer que não há 

prevenção a recomendar o processamento do alvará judicial por 

dependência a ação extinta (art. 55, §1º, do CPC). Intimem-se. 

Rondonópolis/MT, 29 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006038-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. D. S. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº.: 1006038-92.2018.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença apresentado por DEYVID CORREIA 

FERRONATO (representado pela genitora) em face de DIRLEI CORREIA DE 

SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos. Após um ato e outro, 

determinou-se a intimação pessoal da parte Exequente (ID 28917284). A 

intimação do Exequente restou prejudicada tendo em vista a alteração de 

endereço (ID 29993185). A Defensoria Pública pugnou pela extinção do 

processo (ID 31625092). Relatei o essencial. DECIDO. Consoante 

derradeiro pleito apresentado pela Defensoria Pública (ID 31625092), o 

processo comporta imediata extinção. Pois bem, denota-se dos autos, que 

a parte Exequente não vem cumprindo com o seu dever de colaboração, 

para que haja uma célere prestação jurisdicional. É sabido que com a 

vigência da lei 13.105/2015, que disciplinou a ritualística processual, houve 

por parte do legislador a adoção de da chamada Teoria do Direito 

Processual Constitucional, na qual o novo caderno processual reveste-se 

não só de valores como de princípios. Nesse sentido, os art. 5º e 6º do 

CPC, buscam garantir que todos os envolvidos no processo atuarem de 

forma clara, leal e honesta, buscando a melhor solução da lide. A contrário 

senso, pode-se fazer uma leitura inversa dos r. dispositivos, de que para 

que haja a adequada prestação jurisdicional do Estado, é necessário que 

as partes provoquem a jurisdição de forma despretensiosa, sendo, 

portanto, imprescindível uma postura ativa das partes, sendo que in casu 

o exequente sequer manteve contato com o seu patrono para fins de 

atualizar o débito alimentar e o próprio endereço para localização. Na 

mesma direção leciona Fredie Didier Jr: “o processo é uma marcha para 

frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a 

alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional” (DIDIER JR, 

Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual 

civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: Ed.Jus podivm, 

2015, v.1, p. 418). Entrementes, ad argumentandum tantum, é dever das 

partes comunicar qualquer mudança de endereço (art. 274, parágrafo 

único, CPC). In casu, constatou-se que a parte Exequente se mudou e não 

há comunicação qualquer no feito (certidão retro). Desta feita, 

caracterizada a desídia da parte credora, alternativa outra não há se não 

a extinção do presente sem resolução do mérito. Nesse sentido: 

PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM EXAME DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO PARA O DEVIDO ANDAMENTO 

DA MARCHA PROCESSUAL. REGULAR INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DA PARTE INTERESSADA. ART. 274, 

PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. O Juiz extinguirá a relação jurídica 

processual, sem exame do mérito, ao verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo, após a intimação da parte. 2. Nos termos do art. 274, parágrafo 

único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

devidamente comunicada ao juízo. Nesse caso, os prazos devem fluir a 

partir da juntada, aos autos, do comprovante de entrega da 

correspondência no endereço originário. 3. No caso, não se verifica ter 

havido eventual excesso de rigor processual na extinção do processo. Em 

verdade, houve apenas a correta aplicação da norma processual vigente, 

tendo em vista que é dever das partes colaborar para o bom andamento 

do processo 5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida 

(TJDFT - Acórdão 1090835, 20150710189583APC, Relator: DES. ALVARO 

CIARLINI, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no 

DJE: 23/4/2018. Pág.: 444/448) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. 

ENUNCIADO Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE 

ENDEREÇO. DEVER DA PARTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 485 do 

Código de Processo Civil em vigor elenca as hipóteses em que é devida a 

extinção do processo sem resolução de mérito, estabelecendo-se em seu 

inciso III aquela decorrente do abandono da causa pelo autor por mais de 

trinta dias. 2. A fim de evitar a extinção prematura do feito e em 

homenagem, sobretudo, ao princípio da economia processual, o §1º do 

dispositivo mencionado estabelece ainda que a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias, somente após 

o qual não havendo manifestação é cabível a extinção do processo. 3. De 

acordo com o que dispõe o art. 485, inciso IV do CPC/2015, "o juiz não 

resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo". 4. Diante 

da peculiaridade do processo, torna-se inaplicável o enunciado nº 240 da 

súmula do STJ. Não é possível manter pendente a lide na expectativa de 

que a parte interessada aponte um endereço realmente fidedigno ou tome 

qualquer outra medida que dê utilidade à execução. 5. Negou-se 

provimento ao recurso. (TJDFT - Acórdão 1034210, 20020110584685APC, 

Relator: DES. FLAVIO ROSTIROLA, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 

26/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: 473/481) Desse modo, ao 

Juiz cumpre policiar o feito, dar o necessário impulso oficial e extingui-lo 
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nos casos que encontrar permissivo constitucional ou legal. Destarte, é 

defeso manter processos em arquivos cartorários, numa eterna 

suspensão, à espera, destarte, de uma providência que não vem ou 

nunca virá. Entrementes, o desinteresse do credor em continuar com a 

ação impõe reconhecer que não ostenta interesse no prosseguimento do 

feito. O processo não pode ficar indefinidamente paralisado e inerte, 

mormente considerando-se as circunstâncias acima referidas, restando 

efetivamente demonstrado o abandono da causa e a visível falta de 

interesse processual no deslinde do feito, inviabilizando o Juízo promover 

a movimentação da marcha processual. Assim, à luz do art. 485, inciso III, 

IV e VI, do Código de Processo Civil, é possível determinar-se a extinção 

da presente execução por abandono da causa, quando verificado o 

desinteresse da parte Exequente em promover o necessário ao regular 

andamento do feito. Tal preceito comporta aplicabilidade ao procedimento 

em apreço, notadamente diante do patente desinteresse da parte em 

comparecer aos autos, bem como a atual sistemática adotada pelos 

tribunais no sentido de se evitar a eternização dos procedimentos 

judiciais. Posto isso, a par de acolher o pedido retro, JULGO EXTINTO o 

feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos III, IV e VI do 

CPC. Sem custas e honorários, face a gratuidade da justiça 

precedentemente deferida. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 29 de abril de 2020. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008933-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. R. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo nº.: 1008933-60.2017.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença apresentado por JOAO ARTHUR ALVES 

ROCHA (representado pela genitora) em face de CLAUDIO ALVES SILVA, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Após um ato e outro, 

determinou-se a intimação pessoal da parte Exequente (ID 28917278). A 

intimação do Exequente restou prejudicada (ID 29886684). A Defensoria 

Pública pugnou pela extinção do processo (ID 31625115). Relatei o 

essencial. DECIDO. Consoante derradeiro pleito apresentado pela 

Defensoria Pública (ID 31625115), o processo comporta imediata extinção. 

Pois bem, denota-se dos autos, que a parte Exequente não vem cumprindo 

com o seu dever de colaboração, para que haja uma célere prestação 

jurisdicional. É sabido que com a vigência da lei 13.105/2015, que 

disciplinou a ritualística processual, houve por parte do legislador a 

adoção de da chamada Teoria do Direito Processual Constitucional, na 

qual o novo caderno processual reveste-se não só de valores como de 

princípios. Nesse sentido, os art. 5º e 6º do CPC, buscam garantir que 

todos os envolvidos no processo atuarem de forma clara, leal e honesta, 

buscando a melhor solução da lide. A contrário senso, pode-se fazer uma 

leitura inversa dos r. dispositivos, de que para que haja a adequada 

prestação jurisdicional do Estado, é necessário que as partes provoquem 

a jurisdição de forma despretensiosa, sendo, portanto, imprescindível uma 

postura ativa das partes, sendo que in casu o exequente sequer manteve 

contato com o seu patrono para fins de atualizar o débito alimentar e o 

próprio endereço para localização. Na mesma direção leciona Fredie Didier 

Jr: “o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos 

ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela 

jurisdicional” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento. Salvador: Ed.Jus podivm, 2015, v.1, p. 418). Desse modo, 

ao Juiz cumpre policiar o feito, dar o necessário impulso oficial e 

extingui-lo nos casos que encontrar permissivo constitucional ou legal. 

Destarte, é defeso manter processos em arquivos cartorários, numa 

eterna suspensão, à espera, destarte, de uma providência que não vem 

ou nunca virá. Entrementes, o desinteresse do credor em continuar com a 

ação impõe reconhecer que não ostenta interesse no prosseguimento do 

feito. O processo não pode ficar indefinidamente paralisado e inerte, 

mormente considerando-se as circunstâncias acima referidas, restando 

efetivamente demonstrado o abandono da causa e a visível falta de 

interesse processual no deslinde do feito, inviabilizando o Juízo promover 

a movimentação da marcha processual. Assim, à luz do art. 485, inciso III, 

IV e VI, do Código de Processo Civil, é possível determinar-se a extinção 

da presente execução por abandono da causa, quando verificado o 

desinteresse da parte Exequente em promover o necessário ao regular 

andamento do feito. Tal preceito comporta aplicabilidade ao procedimento 

em apreço, notadamente diante do patente desinteresse da parte em 

comparecer aos autos, bem como a atual sistemática adotada pelos 

tribunais no sentido de se evitar a eternização dos procedimentos 

judiciais. Posto isso, a par de acolher o pedido retro, JULGO EXTINTO o 

feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos III, IV e VI do 

CPC. Sem custas e honorários, face a gratuidade da justiça 

precedentemente deferida. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 29 de abril de 2020. Cláudia 

Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1003963-17.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. E. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

F. F. N. (TESTEMUNHA)

V. G. A. (TESTEMUNHA)

 

Processo nº.: 1003963-17.2017.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de ação de 

alimentos proposta por FELIPE GABRIEL SANTOS DA SILVA e MIRELLA 

SANTOS DA SILVA (representados pela genitora) em face de EDILENO 

SANTOS DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. Após um 

ato e outro, determinou-se a intimação pessoal da parte autora (ID 

27702131). A intimação dos autores restou prejudicada tendo em vista a 

alteração de endereço (ID 28737219). A Defensoria Pública pugnou pela 

extinção do processo (ID 31641919). Relatei o essencial. DECIDO. 

Consoante derradeiro pleito apresentado pela Defensoria Pública (ID 

31641919), o processo comporta imediata extinção. Pois bem, denota-se 

dos autos, que a parte Exequente não vem cumprindo com o seu dever de 

colaboração, para que haja uma célere prestação jurisdicional. É sabido 

que com a vigência da lei 13.105/2015, que disciplinou a ritualística 

processual, houve por parte do legislador a adoção de da chamada Teoria 

do Direito Processual Constitucional, na qual o novo caderno processual 

reveste-se não só de valores como de princípios. Nesse sentido, os art. 

5º e 6º do CPC, buscam garantir que todos os envolvidos no processo 

atuarem de forma clara, leal e honesta, buscando a melhor solução da lide. 

A contrário senso, pode-se fazer uma leitura inversa dos r. dispositivos, 

de que para que haja a adequada prestação jurisdicional do Estado, é 

necessário que as partes provoquem a jurisdição de forma 

despretensiosa, sendo, portanto, imprescindível uma postura ativa das 

partes, sendo que in casu o exequente sequer manteve contato com o 

seu patrono para fins de atualizar o próprio endereço para a sua 

localização. Na mesma direção leciona Fredie Didier Jr: “o processo é uma 

marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e 

destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela jurisdicional” 

(DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador: 

Ed.Jus podivm, 2015, v.1, p. 418). Entrementes, ad argumentandum 

tantum, é dever das partes comunicar qualquer mudança de endereço 

(art. 274, parágrafo único, CPC). In casu, constatou-se que a parte autora 

se mudou e não há comunicação qualquer no feito (certidão retro). Desta 

feita, caracterizada a desídia dos autores, alternativa outra não há se não 

a extinção do presente sem resolução do mérito. Nesse sentido: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR 

ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. ENUNCIADO Nº 240/STJ. 

INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. DEVER DA PARTE. 

SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 485 do Código de Processo Civil em vigor 

elenca as hipóteses em que é devida a extinção do processo sem 

resolução de mérito, estabelecendo-se em seu inciso III aquela decorrente 

do abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. 2. A fim de evitar 

a extinção prematura do feito e em homenagem, sobretudo, ao princípio da 

economia processual, o §1º do dispositivo mencionado estabelece ainda 

que a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 
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5(cinco) dias, somente após o qual não havendo manifestação é cabível a 

extinção do processo. 3. De acordo com o que dispõe o art. 485, inciso IV 

do CPC/2015, "o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo". 4. Diante da peculiaridade do processo, torna-se inaplicável o 

enunciado nº 240 da súmula do STJ. Não é possível manter pendente a 

lide na expectativa de que a parte interessada aponte um endereço 

realmente fidedigno ou tome qualquer outra medida que dê utilidade à 

execução. 5. Negou-se provimento ao recurso. (TJDFT - Acórdão 

1034210, 20020110584685APC, Relator: DES. FLAVIO ROSTIROLA, 3ª 

TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. 

Pág.: 473/481) Desse modo, ao Juiz cumpre policiar o feito, dar o 

necessário impulso oficial e extingui-lo nos casos que encontrar 

permissivo constitucional ou legal. Destarte, é defeso manter processos 

em arquivos cartorários, numa eterna suspensão, à espera, destarte, de 

uma providência que não vem ou nunca virá. Entrementes, o desinteresse 

dos autores em continuar com a ação impõe reconhecer que não ostenta 

interesse no prosseguimento do feito. O processo não pode ficar 

indefinidamente paralisado e inerte, mormente considerando-se as 

circunstâncias acima referidas, restando efetivamente demonstrado o 

abandono da causa e a visível falta de interesse processual no deslinde 

do feito, inviabilizando o Juízo promover a movimentação da marcha 

processual. Assim, à luz do art. 485, inciso III, IV e VI, do Código de 

Processo Civil, é possível determinar-se a extinção da presente ação por 

abandono da causa, quando verificado o desinteresse da parte autora em 

promover o necessário ao regular andamento do feito. Tal preceito 

comporta aplicabilidade ao procedimento em apreço, notadamente diante 

do patente desinteresse da parte em comparecer aos autos, bem como a 

atual sistemática adotada pelos tribunais no sentido de se evitar a 

eternização dos procedimentos judiciais. Posto isso, a par de acolher o 

pedido retro, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos 

do art. 485, incisos III, IV e VI do CPC. Sem custas e honorários, face a 

gratuidade da justiça precedentemente deferida. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Ciência ao Ministério 

Público. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. Rondonópolis-MT, 29 de 

abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1008692-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. N. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO OAB - MT15606-O (ADVOGADO(A))

ADRIANNA VILELA DE MORAES OAB - MT0007045A (ADVOGADO(A))

GUILHERME HENRIQUE PESTANA OAB - MT16145 (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE PESTANA OAB - MT0013758A (ADVOGADO(A))

 

Processo nº.: 1008692-86.2017.8.11.0003 Vistos. Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença apresentado por JOAQUIM HENRYCK 

NORONHA DE CARVALHO (representado pela genitora) em face de 

LEANDRO CARVALHO DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Após um ato e outro, determinou-se a intimação pessoal da parte 

Exequente (ID 28955717). A intimação do Exequente restou prejudicada 

(ID 29511876). A Defensoria Pública pugnou pela extinção do processo (ID 

31625119). Relatei o essencial. DECIDO. De início, ante ao teor da 

procuração encartada no ID 20523659, não conheço do pedido de ID 

29128087. No mais, consoante derradeiro pleito apresentado pela 

Defensoria Pública, o processo comporta imediata extinção. Pois bem, 

denota-se dos autos, que a parte Exequente não vem cumprindo com o 

seu dever de colaboração, para que haja uma célere prestação 

jurisdicional. É sabido que com a vigência da lei 13.105/2015, que 

disciplinou a ritualística processual, houve por parte do legislador a 

adoção de da chamada Teoria do Direito Processual Constitucional, na 

qual o novo caderno processual reveste-se não só de valores como de 

princípios. Nesse sentido, os art. 5º e 6º do CPC, buscam garantir que 

todos os envolvidos no processo atuarem de forma clara, leal e honesta, 

buscando a melhor solução da lide. A contrário senso, pode-se fazer uma 

leitura inversa dos r. dispositivos, de que para que haja a adequada 

prestação jurisdicional do Estado, é necessário que as partes provoquem 

a jurisdição de forma despretensiosa, sendo, portanto, imprescindível uma 

postura ativa das partes, sendo que in casu o exequente sequer manteve 

contato com o seu patrono para fins de atualizar o débito alimentar e 

informar eventual quitação ocorrida. Na mesma direção leciona Fredie 

Didier Jr: “o processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos 

jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da 

tutela jurisdicional” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento. Salvador: Ed.Jus podivm, 2015, v.1, p. 418). Desse modo, 

ao Juiz cumpre policiar o feito, dar o necessário impulso oficial e 

extingui-lo nos casos que encontrar permissivo constitucional ou legal. 

Destarte, é defeso manter processos em arquivos cartorários, numa 

eterna suspensão, à espera, destarte, de uma providência que não vem 

ou nunca virá. Entrementes, o desinteresse do credor em continuar com a 

ação impõe reconhecer que não ostenta interesse no prosseguimento do 

feito. O processo não pode ficar indefinidamente paralisado e inerte, 

mormente considerando-se as circunstâncias acima referidas, restando 

efetivamente demonstrado o abandono da causa e a visível falta de 

interesse processual no deslinde do feito, inviabilizando o Juízo promover 

a movimentação da marcha processual. Assim, à luz do art. 485, inciso III, 

IV e VI, do Código de Processo Civil, é possível determinar-se a extinção 

da presente execução por abandono da causa, quando verificado o 

desinteresse da parte Exequente em promover o necessário ao regular 

andamento do feito. Tal preceito comporta aplicabilidade ao procedimento 

em apreço, notadamente diante do patente desinteresse da parte em 

comparecer aos autos, bem como a atual sistemática adotada pelos 

tribunais no sentido de se evitar a eternização dos procedimentos 

judiciais. Posto isso, a par de acolher o pedido retro, JULGO EXTINTO o 

feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos III, IV e VI do 

CPC. Revogo a ordem de prisão antes lançada (ID 24350787), devendo a 

serventia expedir contramandado de prisão junto ao B. N. M. P. Sem 

custas e honorários, face a gratuidade da justiça precedentemente 

deferida. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 29 de abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006303-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. N. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. D. S. N. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES OAB - MT0003402A 

(ADVOGADO(A))

ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT15694/O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1006303-94.2018.8.11.0003. Vistos. Cuida-se de pedido de 

cumprimento de sentença apresentado por LYNDOMAR JUNYOR 

NOGUEIRA SOUZA e GEOVANNA VITORIA NOGUEIRA SOUZA 

(representados pela genitora) em face de LINDOMAR DE SOUZA NEVES, 

ambos devidamente qualificados nos autos. Após um ato e outro, 

determinou-se a intimação pessoal da parte Exequente (ID 26277344). A 

intimação dos Exequentes restou prejudicada (ID 29880662). A Defensoria 

Pública pugnou pela extinção do processo (ID 31645842). Relatei o 

essencial. DECIDO. Consoante derradeiro pleito apresentado pela 

Defensoria Pública (ID 31645842), o processo comporta imediata extinção. 

Pois bem, denota-se dos autos, que a parte Exequente não vem cumprindo 

com o seu dever de colaboração, para que haja uma célere prestação 

jurisdicional. É sabido que com a vigência da lei 13.105/2015, que 

disciplinou a ritualística processual, houve por parte do legislador a 

adoção de da chamada Teoria do Direito Processual Constitucional, na 

qual o novo caderno processual reveste-se não só de valores como de 

princípios. Nesse sentido, os art. 5º e 6º do CPC, buscam garantir que 

todos os envolvidos no processo atuarem de forma clara, leal e honesta, 

buscando a melhor solução da lide. A contrário senso, pode-se fazer uma 

leitura inversa dos r. dispositivos, de que para que haja a adequada 

prestação jurisdicional do Estado, é necessário que as partes provoquem 

a jurisdição de forma despretensiosa, sendo, portanto, imprescindível uma 

postura ativa das partes, sendo que in casu a parte exequente sequer 

manteve contato com o seu patrono a fim de declinar sobre a quitação do 

débito alimentar em comento. Na mesma direção leciona Fredie Didier Jr: “o 

processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos 
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ordenados e destinados a alcançar um fim, que é a prestação da tutela 

jurisdicional” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: 

introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de 

conhecimento. Salvador: Ed.Jus podivm, 2015, v.1, p. 418) Desse modo, 

ao Juiz cumpre policiar o feito, dar o necessário impulso oficial e 

extingui-lo nos casos que encontrar permissivo constitucional ou legal. 

Destarte, é defeso manter processos em arquivos cartorários, numa 

eterna suspensão, à espera, destarte, de uma providência que não vem 

ou nunca virá. Entrementes, o desinteresse da parte credora em continuar 

com a ação impõe reconhecer que não ostenta interesse no 

prosseguimento do feito. O processo não pode ficar indefinidamente 

paralisado e inerte, mormente considerando-se as circunstâncias acima 

referidas, restando efetivamente demonstrado o abandono da causa e a 

visível falta de interesse processual no deslinde do feito, inviabilizando o 

Juízo promover a movimentação da marcha processual. Assim, à luz do 

art. 485, inciso III, IV e VI, do Código de Processo Civil, é possível 

determinar-se a extinção da presente execução por abandono da causa, 

quando verificado o desinteresse da parte Exequente em promover o 

necessário ao regular andamento do feito. Tal preceito comporta 

aplicabilidade ao procedimento em apreço, notadamente diante do patente 

desinteresse da parte em comparecer aos autos, bem como a atual 

sistemática adotada pelos tribunais no sentido de se evitar a eternização 

dos procedimentos judiciais. Posto isso, a par de acolher o pedido retro, 

JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

incisos III, IV e VI do CPC. Sem custas e honorários, face a gratuidade da 

justiça precedentemente deferida. No mais, defiro em favor do executado 

r. benesse. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos com as baixas 

de estilo. Ciência ao Ministério Público. Publique-se, intimem-se e 

cumpra-se. Rondonópolis-MT, 29 de abril de 2020. Cláudia Beatriz Schmidt 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005770-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADILTON DOMINGOS SACHETTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO OAB - MT9012-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARI LINDE SACHETTI (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo nº.: 

1005770-72.2017.8.11.0003 Vistos etc., Compulsando os autos, 

verifica-se que após a homologação da partilha levada a feito (ID 

30054695), os herdeiros pleitearam pela retificação do mencionado 

esboço de partilha (ID 31076043), a par de comunicar a superveniente 

integralização das ações a que a falecida fazia jus frente a empresa ‘QS 

Participações S/A’, passando a compor o quadro societário da pessoa 

jurídica ‘Celeste Participações S/A’, mantendo-se inalterado o número de 

ações titularizadas. Destarte, em consulta ao sítio eletrônico da Receita 

Federal, verifico o registro de baixa lançado em 31/07/2019 na situação 

cadastral da empresa ‘QS Participações S/A’, por motivo de incorporação, 

além da condição ativa da segunda, incorporante. Ademais, os 

documentos coligidos ao ID 31076045 demonstram a celebração da 

aludida incorporação social, encontrando amparo o pedido no art. 227, da 

Lei 6.404/76. Posto isso, ante a regularidade na tramitação do feito, que 

culminou na sentença homologatória de partilha derradeiramente proferida, 

estando ratificada a incorporação noticiada e, havendo consenso entre 

todos os herdeiros em relação ao pleito, defiro as retificações constantes 

do petitório retro, registrando-se que o quantum das cotas é idêntico 

aquele anteriormente chancelado, isto é, 3.288.008 ações, cuja disposição 

pactuada resguardou a meação do cônjuge sobrevivente e distribuiu 

igualitariamente o remanescente aos legítimos sucessores (IDs 31076043 

e 26190240). Via de consequência, HOMOLOGO a retificação ao plano de 

partilha, no que tange as cotas societárias amealhadas, nos limites do 

mencionado pedido, o que faço com supedâneo no art. 656, do CPC, 

modificando o ato sentencial para constar no campo pertinente ao alvará 

judicial de transferência das cotas sociais da de cujus, por corolário, nos 

seguintes termos: “(...) No mais, expeça-se alvará judicial em favor dos 

herdeiros Eduardo, Adriane e Astrid, com prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, autorizando-se a transferência do quantum de 16,66% (dezesseis 

vírgula sessenta e seis por cento) das cotas sociais da empresa ‘Celeste 

Participações S/A’, inscrita no CNPJ nº. 33.461.775/0001-13 (ID 

31076045), a que a falecida fazia jus em razão do regime matrimonial de 

bens convolado com o aludido sócio/cônjuge meeiro, perante a Junta 

Comercial competente (...)”. Com a referida ressalva, segue a conclusão 

de julgamento em seus exatos termos. Expeça-se o quanto necessário 

aos interessados, com as observações supra. Intimem-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 29 de abril de 2020. (Assinado digitalmente) CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1015714-30.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIMARA LEMOS DE CARVALHO OAB - MT6101/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. R. D. S. S. (REQUERIDO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA JUNTAR O TERMO ASSINADO, AO TEMPO EM 

QUE , INTIMO A ADVOGADA INTERESSADA A PROCEDER A IMPRESSÃO, 

QUERENDO, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007216-08.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. V. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS OAB - MT23615/O (ADVOGADO(A))

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Y. T. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS Processo: 

1007216-08.2020.8.11.0003. Vistos etc., Pois bem, postulou o autor 

derradeiramente pela minoração do valor dos alimentos destinados ao 

demandado, da quantia atual de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) 

para R$ 700,00 (setecentos reais), aduzindo que diante da situação 

econômica dificultosa, não consegue arcar com o encargo na proporção 

antes assumida. Registra-se que para a concessão da tutela de urgência 

pretendida, faz-se necessário verificar a presença dos requisitos do art. 

300 do Código de Processo Civil. O primeiro requisito é quanto à existência 

da probabilidade do direito, de onde se pressupõe prova de que houve 

alteração da fortuna do alimentante, ou da necessidade do alimentado, 

sendo estes os requisitos do art. 15 da Lei 5.478/68. Com efeito, malgrado 

a situação econômica atual, consubstanciada em diversas restrições e 

orientações impostas quanto à mobilidade pública, que, 

consequentemente, tem diminuído a capacidade econômico-financeira, 

tem-se, todavia, que a redução dos alimentos não opera com base na 

mera alegação sem demonstrar exatamente qual o real e concreto impacto 

econômico sofrido pelo alimentante. Nesse cenário, entendo que o autor 

não logrou êxito em comprovar suas perdas financeiras decorrentes da 

conjuntura provocada no período pandêmico causado pelo COVID-19, 

notadamente em sede de tutela de urgência incidental e juízo de cognição 

sumária que a esta fase reservada, deixando de instruir aos autos 

elementos mínimos a corroborar suas afirmações, como por exemplo, o 

desempenho de atividade autônoma, a situação financeira a época do 

ajuste e a modificação concreta na capacidade contributiva atual, não 

havendo elementos aptos a congregar as assertivas iniciais e o ultimo 

pedido de redução do encargo alimentar. Dessa forma, entendo que o 

requerente não logrou êxito em comprovar o preenchimento do requisito 

legal da existência da probabilidade do direito, cuja situação atual não 

induz per se a automática redução do encargo alimentar, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido, mantendo o valor antes convencionado. Por oportuno, 

assinalo que no curso da instrução este juízo poderá vir a rever tal 

posicionamento, em sendo a hipótese, pois, o ônus alimentício pode, a 

qualquer momento, ser elevado, reduzido ou extinto, desde que haja 

alteração significativa na situação do alimentante ou do alimentado e a 

devida comprovação as alegações. Cumpra-se nos moldes do decisum de 

ID 31560705. Notifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 29 de 

abril de 2020. (assinatura digital) Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública
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Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018375-28.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDO PASCHOAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADHEMAR MICHELIN FILHO OAB - SP194602 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETYA PAULA LOPES CALVÁRIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1018375-28.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE com urgência, dada a 

natureza do ato deprecado, servindo cópia da presente como mandado. 

Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante mediante a adoção 

das providências pertinentes. Uma vez decorrido o prazo supra sem o 

cumprimento do ora determinado, certifique-se e devolva-se à origem, no 

estado em que se encontra, igualmente observando as formalidades 

necessárias (CNGC/MT, art. 393). Os valores e demais dados referentes 

aos serviços do meirinho poderão ser consultados através do site 

www.tjmt.jus.br no campo “serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de 

justiça- diligência”. Às providências. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Claudio 

Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018283-50.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARSSEL PACCOLA CAPOANI (REQUERIDO)

IBATE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1018283-50.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente 

como mandado. Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante 

mediante a adoção das providências pertinentes. Uma vez decorrido o 

prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, certifique-se e 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, igualmente 

observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). Os valores 

e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Às 

providências. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034884-68.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS OAB - MT0014449A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1034884-68.2019.811.0041 Vistos. Renove-se a 

intimação da parte autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca do 

teor da certidão de id. 25004142. 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, 28 de abril 

de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1051246-48.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO OJEDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GREMIO DE APOIO DOS MILITARES DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1051246-48.2019.811.0041 Vistos. De acordo com 

a certidão de id. 31475485, 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, 28 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1043310-69.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX LEITE SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL PACHECO RAMOS OAB - SP216638 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1043310-69.2019.8.11.0041 Vistos. Considerando 

o teor do documento de id. 31458095, expeça-se novo mandado citatório, 

a ser cumprido pelo Oficial de Justiça com observância das regras 

contidas no art. 212, §§ 1º e 2º, do CPC. Registre-se que o meirinho deve 

se atentar para as regras do art. 252 do CPC, o qual prevê que, após duas 

tentativas frustradas de encontrar a parte no seu domicílio, e havendo 

suspeita de ocultação, deverá intimar qualquer pessoa da família ou, em 

sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de 

efetuar a citação na hora designada. A parte interessada deverá, em 05 

(cinco) dias, apresentar nestes autos o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça, uma vez que não é beneficiária da 

gratuidade da justiça. Sendo positiva a diligência, devolva-se à origem 

mediante a adoção das providências pertinentes. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá, 28 de abril de 2020. Claudio Roberto 

Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1055572-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1. V. C. D. C. D. C. (DEPRECANTE)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1055572-51.2019.8.11.0041 Vistos. Renove-se a 

intimação da parte autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca do 

teor da certidão de id. 26877173. 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, 28 de abril 

de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018013-26.2020.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

OSAMU YABUTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIGIA REGINA GIGLIO CAMPOS OAB - SP231624 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Transportadora Bom Sucesso (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1018013-26.2020.8.11.0041 Vistos. Este processo 

foi distribuído como carta precatória, todavia, não preenche os requisitos 

do art. 260 do CPC, uma vez que não está devidamente instruído com a 

própria precatória, documento essencial para o cumprimento do ato 

deprecado. Assim, deverá a Secretaria promover a devolução da 

presente ao juízo deprecante, nos termos do art. 267, I, do CPC. 

Cumpra-se, adotando as providências necessárias. Cuiabá, 28 de abril de 

2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001601-20.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILMAR ANTONIO PEREIRA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA SAVINI BERNARDES PIRES DE ALMEIDA RESENDE OAB - 

GO17196 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Antônio Eustáquio Pereira (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1001601-20.2020.8.11.0041 Vistos. De acordo com 

a certidão de id. 29514657, 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, 28 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1055572-51.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. R. D. O. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

1. V. C. D. C. D. C. (DEPRECANTE)

 

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, renovo a intimação da parte autora para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca do teor da certidão de id. 26877173, nos termos do 

despacho de id. 31431656. Cuiabá, 29 de abril de 2020. Assinado 

digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004194-22.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO MARCOS BENVENUTTI OAB - SC7087 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. P. P. (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, renovo a intimação da parte autora para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca do teor da certidão de id. 29323681, nos termos do 

despacho de id. 31602719. Cuiabá, 29 de abril de 2020. Assinado 

digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1061290-29.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALETO MENEGALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCOES LTDA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ SECRETARIA DO NÚCLEO DE CARTAS 

PRECATÓRIAS CÍVEIS CERTIDÃO Impulsionando a presente carta 

precatória, intimo a parte interessada para em 05 (cinco) dias se 

manifestar acerca da certidão contida no id. 31586601, nos termos dos 

arts. 1.213 e 1.214, ambos da CNGC/MT. Cuiabá, 29 de abril de 2020. 

Assinado digitalmente Gestor(a) Judiciário(a) Núcleo de Cartas Precatórias

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1040765-26.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.E.PEDROSO (REQUERIDO)

LUCIA IGNATZ PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1040765-26.2019.8.11.0041 Vistos. Intime-se a 

parte autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca do teor das 

informações contidas no documento de id. 31543746. 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, 29 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1046684-93.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMINER RODER SALIBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GUILHERME RODER SALIBA OAB - RJ111872 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NESTOR RACHID SALIBA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1046684-93.2019.8.11.0041 Vistos. De acordo com 

a certidão de id. 31477454, a parte interessada deixou transcorrer in albis 

o prazo para apresentar a matrícula atualizada do imóvel objeto do ato 

deprecado. Assim, devolva-se a presente à origem, no estado em que se 

encontra, mediante a adoção das formalidades necessárias. Às 

providências. Cuiabá, 29 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1018467-06.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COSTA SEMENTES E MAQUINAS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZIELA FILIPETTO BOUCHARDET OAB - MT7248/O (ADVOGADO(A))

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON DELMAR THEVES (DEPRECADO)

HELENA SOUZA THEVES (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1018467-06.2020.8.11.0041 Vistos. Intime-se o 

patrono da parte interessada para, em 30 (trinta) dias corridos, apresentar 

nestes autos o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. Juntado tal documento, CUMPRA-SE, servindo cópia da presente 
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como mandado. Após, certifique-se e devolva-se ao juízo deprecante 

mediante a adoção das providências pertinentes. Uma vez decorrido o 

prazo supra sem o cumprimento do ora determinado, certifique-se e 

devolva-se à origem, no estado em que se encontra, igualmente 

observando as formalidades necessárias (CNGC/MT, art. 393). Os valores 

e demais dados referentes aos serviços do meirinho poderão ser 

consultados através do site www.tjmt. jus.br no campo 

“serviços-guias-emitir guia- diligência oficial de justiça- diligência”. Às 

providências. Cuiabá, 29 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1048959-15.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MENEGALLI ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ORIGENES LUZ JUNIOR OAB - SC24764 (ADVOGADO(A))

LAERCIO MACHADO JUNIOR OAB - SC11792 (ADVOGADO(A))

JONATHAN MACHADO DO NASCIMENTO OAB - SC25848 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERQUES FRANCISCO DE AZEVEDO (REQUERIDO)

ELIANE RODRIGUES DE AZEVEDO (REQUERIDO)

RICARDO GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1048959-15.2019.811.0041 Vistos. Renove-se a 

intimação da parte autora para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca do 

teor da certidão de id. 28244742. 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, 29 de abril 

de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006070-12.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOREIRAISO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE MARCONDES MONTEIRO OAB - MG129967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA COLUNA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1006070-12.2020.8.11.0041 Vistos Esta precatória 

tem como finalidade a intimação da requerida para comparecimento em 

audiência que seria realizada em 24/04/2020, todavia, não foi possível 

cumprir o ato deprecado, consoante se vê da certidão de id. 31220294. 

Assim, deverá a Secretaria oficiar ao deprecante solicitando que em 20 

(vinte) dias se digne em designar nova data de audiência, com tempo 

suficiente para que este juízo possa cumprir o ato. Apresentada a 

resposta, cumpra-se, servindo a cópia desta decisão como mandado. Uma 

vez cumpridas as finalidades da presente, devolva-se à origem, 

observando as providências pertinentes. Decorrido o prazo assinalado 

sem pronunciamento, devolva-se à origem, no estado em que se encontra, 

mediante a adoção das formalidades necessárias. Às providências. 

Cuiabá, 29 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1038263-17.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DAMIANA DE CASTRO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CRISTINA GONCALVES DE SOUZA OAB - SP410508 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA AUXILIADORA DE MOURA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1038263-17.2019.811.0041 Vistos. Considerando o 

teor do requerimento de id. 31436839, defiro pedido de suspensão da 

presente pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos. Com a manifestação, 

conclusos. Decorrido o prazo assinalado sem pronunciamento, devolva-se 

a presente à Comarca de origem, no estado em que se encontra, mediante 

a adoção das providências pertinentes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Cuiabá, 29 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1044235-65.2019.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Y. S. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEOCASSIA FERMINO SARDINHA OAB - 025.750.611-05 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. D. T. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n. 1044235-65.2019.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

carta precatória que tem por finalidade a citação de Valdiney Fermino de 

Toledo, todavia, vê-se do documento de id. 31505864 que referida pessoa 

reside no município de Várzea Grande/MT. 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, 29 de abril de 2020. Claudio Roberto Zeni Guimarães 

Juiz de Direito

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010079-68.2019.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDOFERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (EXECUTADO)

JOSE ORIVALDO ORSI (EXECUTADO)

VALDIR ANTONIO ORSI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA OAB - MT0003966A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1010079-68.2019.8.11.0003 VISTO. Proceda ao 

desbloqueio do valor de R$ 7.611,91, via sistema BACENJUD, por se tratar 

de proventos de aposentadoria, conforme decisão proferida no id. 

25006822. Em relação aos valores bloqueados e transferidos para a conta 

única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na importância de 

R$ 2.449,30 (id. 23830535) e R$ 118.414,75 (id. 25006822), embora 

intimado, o executado não apresentou manifestação (artigo 854, §3º) ou 

interpôs embargos (certidão do id. 30020760), de modo que converto a 

indisponibilidade em penhora, nos termos do artigo 854, § 5º, do CPC. 

Expeça-se ofício a conta única para vincular a estes autos os valores de 

R$ 2.449,30 (id. 23830535) e R$ 118.414,75 (id. 25006822). Em seguida, 

DEFIRO o levantamento, mediante alvará eletrônico, dos referido valores 

penhorados, de acordo com a conta indicada pela Fazenda Pública no id. 

26864332. Após o levantamento dos valores, intime-se a exequente para 

juntar aos autos nova CDA constando o valor devido, já abatido a quantia 

levantada. Cumpra-se. Rondonópolis, data do sistema. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003413-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ATAIDES NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS OAB - MT0012776A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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20/20 SERVICOS MEDICOS S/S (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMANTHA ESTEVO OAB - SP402220 (ADVOGADO(A))

DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE OAB - SP229418 (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO Nº 1003413-85.2018.8.11.0003 VISTO. A empresa nomeada 

para realizar a perícia, FORENSE LAB PERÍCIAS E CONSULTORIA, indicou 

a médica Dr.ª Giovanna Lemos Naia (CRM/MT 10.704), para executar os 

trabalhos periciais designados nestes autos, alegando que a nomeação de 

perito médico não especialista na área a ser examinada é plenamente 

cabível em nosso ordenamento jurídico (id. 28389900). O Estado de Mato 

Grosso requereu seja indicado pela empresa novo especialista para 

realização da perícia (id. 28685388). A requerida 20/20 SERVIÇOS 

MEDICOS S/S requereu a revogação da nomeação da empresa Forense 

Lab Perícias & Consultoria, tendo em vista os danos causados à requerida 

e ao autor pelos gastos que tiveram com a viagem à Cuiabá para a perícia 

não realizada, e pela conduta negligente da empresa Forense Lab por não 

ter comunicado com antecedência a não realização da perícia. Requereu, 

ainda, subsidiariamente, na hipótese de manutenção da nomeação da 

empresa Foresense Lab Perícias & Consultoria, que seja autorizado o 

levantamento do valor de R$ 2.782,11 (dois mil, setecentos e oitenta e dois 

reais e onze centavos), referente ao gasto que teve com seu assistente 

técnico, do valor dos honorários periciais anteriormente depositados em 

juízo; e a intimação da empresa para que apresente nos autos o currículo 

profissional da Dra. Giovanna Lemos Naia. Na hipótese dos autos, o autor 

pleiteia indenização por dano moral e material, sob o argumento de erro 

médico na cirurgia de catarata no olho esquerdo, realizada pela requerida 

20/20 Serviços Médicos S.S. A perícia médica foi designada a fim de 

apurar a existência do suposto dano experimentado pelo autor, o nexo de 

causalidade e o possível valor dos danos pleiteados na petição inicial; e a 

identificação do suposto erro médico. Assim, no caso dos autos, 

revela-se imprescindível para diagnosticar o alegado erro médico, em 

cirurgia de catarata, a nomeação de perito habilitado em medicina na área 

de oftalmologia. Dessa forma, a fim de evitar eventual alegação de 

cerceamento de defesa, e para a obtenção de um juízo de certeza acerca 

da situação fática, necessária a nomeação de perito especialista em 

oftalmologia. No caso, em que pese a empresa Forense Lab não ter 

informado com antecedência a não realização da perícia no dia marcado, 

gerando diversos transtornos às partes, por si só, não impõe a revogação 

da sua nomeação para realização da perícia. Quanto aos descontos dos 

gastos do assistente técnico da empresa requerida com o dinheiro 

depositado a título de honorários periciais, tal pedido não merece 

prosperar. Tal valor deve ser buscado pela empresa ré nas vias 

ordinárias. Com essas considerações, INDEFIRO a indicação feita pela 

empresa Forense Lab da médica Dr.ª Giovanna Lemos Naia, por não ser 

especialista na área em questão. INDEFIRO o pedido de levantamento do 

valor de R$ 2.782,11, referente ao gasto que a empresa 20/20 Serviços 

Médicos teve com seu assistente técnico, do valor dos honorários 

periciais anteriormente depositados em juízo. DETERMINO que a empresa 

Forense Lab indique, no prazo de 10 (dez) dias, médico especialista na 

área de oftalmologia para realização da perícia designada nesse feito, 

devendo, desde já, apresentar currículo do profissional, com 

comprovação de especialização, e contatos profissionais, em especial o 

endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais. 

Indicado o nome do perito, intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do perito, se for o caso. 

Havendo concordância da nomeação do médico perito, intime-o para 

designar data, horário e local para realização da perícia. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001328-58.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO APARECIDO SANTANA DUARTE (REU)

 

PROCESSO N.º 1001328-58.2020.8.11.0003 VISTO. SANEAR - SERVIÇO 

DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS ajuizou ação de 

cobrança em face de JULIANO APARECIDO SANTANA DUARTE aduzindo, 

em síntese, que o requerido se encontra em débito oriundo do consumo de 

água, esgoto e coleta de lixo, correspondente ao período de 03/2011 a 

05/2011, 06/2012 a 12/2012, 01/2013 a 03/2013, 08/2013, 09/2013, 

11/2013, 12/2013, 01/2014, 03/2014 a 12/2014, 01/2015 a 04/2015 e 

02/2018 a 05/2018, no valor R$ 3.381,15 (três mil, trezentos e oitenta e um 

reais e quinze centavos). Afirmou que realizou diversas tentativas de 

receber o crédito de forma amigável, porém, não logrou êxito, pois até o 

ajuizamento da ação o devedor não manifestou intenção de negociar ou 

quitar o débito. Assim, requereu a condenação da requerida ao pagamento 

da dívida atualizada, no valor de R$ 3.381,15 (três mil, trezentos e oitenta 

e um reais e quinze centavos). Citado, o requerido não apresentou defesa 

(id. 30299709). O SANEAR pugnou pelo julgamento antecipado da lide com 

o reconhecimento da revelia do demandado (id. 31581653). 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$ 3.381,15 (três mil, trezentos e oitenta e um 

reais e quinze centavos), referente aos serviços de água e esgoto 

utilizados no período de 03/2011 a 05/2011, 06/2012 a 12/2012, 01/2013 a 

03/2013, 08/2013, 09/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014, 03/2014 a 

12/2014, 01/2015 a 04/2015 e 02/2018 a 05/2018, na unidade consumidora 

nº 511966-9. Devidamente citado, o requerido 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. 28557926). 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 ao consumidor/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. Com essas considerações, julgo 

PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por SANEAR – SERVIÇOS DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS em face de JULIANO 

APARECIDO SANTANA DUARTE e condeno o requerido ao pagamento de 

faturas de água, esgoto e coleta de lixo da unidade consumidora 

511966-9, relativas ao período de 03/2011 a 05/2011, 06/2012 a 12/2012, 

01/2013 a 03/2013, 08/2013, 09/2013, 11/2013, 12/2013, 01/2014, 03/2014 

a 12/2014, 01/2015 a 04/2015 e 02/2018 a 05/2018, no valor R$ 3.381,15 

(três mil, trezentos e oitenta e um reais e quinze 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 
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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

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001326-88.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTER ROCHA DO NASCIMENTO (REU)

 

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

Intimação 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)

 

INTIMAÇÃO AO DRº RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA -OAB/MT 14.885, 

Assessor Jurídico do SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL 

DE RONDONOPOLIS,para que deposite os valores das diligências para 

expedição dos mandados conforme determinado nos autos e que deverão 

ser pagos pela parte requerente. Para providenciar o pagamento da 

diligência acesse o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) selecione 

o menu Serviços na barra superior, selecione o tópico Emissão de Guia de 

Diligência, preencha os campos, e posteriormente junte o recibo original e 

a cópia do comprovante de depósito. Observando-se que é um valor para 

cada ato.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009216-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANO GOMES DE OLIVEIRA NETO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1009216-83.2017.8.11.0003. AUTOR(A): MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS 

REU: MARIANO GOMES DE OLIVEIRA NETO VISTO Cumpra-se o despacho 

de ID 29351053. RONDONÓPOLIS, 29 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002931-74.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA GOUVEIA SOARES RODRIGUES (EXECUTADO)

MERCADO E CONVENIENCIA GOUVEIA LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCUS VINNICIUS GOUVEIA SOARES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: 

(66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 30 Dias EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO FRANCISCO ROGERIO 

BARROS PROCESSO n. 1002931-74.2017.8.11.0003 Valor da causa: R$ 

28.759,25 ESPÉCIE: [Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL 

(1116) POLO ATIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: RUA 

PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, 488, (LOT. MORADA DO SOL), 

QUILOMBO, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-508 PARTE EXECUTADA: Nome: 
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MERCADO E CONVENIENCIA GOUVEIA LTDA - ME Endereço: atualmente 

em lugar incerto e não sabido Nome: MARCUS VINNICIUS GOUVEIA 

SOARES Endereço: atualmente em lugar incerto e não sabido Nome: 

FABIANA GOUVEIA SOARES RODRIGUES Endereço: atualmente em lugar 

incerto e não sabido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO da 

corresponsável FABIANA GOUVEIA SOARES RODRIGUES, da parte 

executada MERCADO E CONVENIENCIA GOUVEIA LTDA - ME, atualmente 

em lugar incerto e não sabido do bloqueio de valores, via sistema 

BacenJud e querendo, nos termos do r. despacho abaixo transcrito, opor 

embargos, prazo de 30 (trinta) dias.Despacho: " VISTO. "Transfira o valor 

bloqueado nos autos para a conta do exequente. Cumpra-se. 

RONDONÓPOLIS, 23 de agosto de 2019." (ID 22863416) 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, 29 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-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007147-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS 

LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Rondonopolis 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO N. º 1007147-73.2020.8.11.0003 VISTO. COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRÉ - MOLDADAS LTDA 

impetrou mandado de segurança contra ato da COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT e do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, aduzindo, em 

síntese, que houve violação de direito líquido e certo, consistente na 

habilitação de empresa que não detém qualificação técnica para 

fornecimento dos produtos licitados. Informa que tomou conhecimento do 

processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Nº 02/2020, por 

meio eletrônico, que tem como objeto: 1. REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO de Tubos de concreto DN 600mm, DN 

800mm, DN 1000mm, DN 1200mm, DN 1500mm, Classe PA -1 M/F JR, 

conforme ABNT NBR 8890. 2. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO de Aduela de Concreto Seção 1,50x1,50X1,00m 

Esp 15cm Tipo 2 Aterro 1,00 a 2,50m, conforme ABNT NBR 15396; Aduela 

de Concreto Seção 2,0x2,0X1,00m Esp 15cm Tipo 2 Aterro 1,00 a 2,50m , 

conforme ABNT NBR 15396; Aduela de Concreto Seção 2,50x2,50X1,00m 

Esp 20cm Tipo 2 Aterro 1,00 a 2,50m, conforme ABNT NBR 15396; Aduela 

de Concreto Seção 3,0x3,0x1,00 Esp 20cm Tipo 2 Aterro 1,00 a 2,50m, 

conforme ABNT NBR 15396; Alas para aduelas de 1,50m Esp 0,15cm ; 

Alas para aduelas 2,00m Esp. 0,15cm; Alas para aduelas 2,5m Esp. 0,20m; 

Alas para aduelas de 3,0m Esp. 0,20cm. Relata que ela e outras empresa 

participaram deste procedimento licitatório, cuja sessão para 

apresentação das propostas de preços fora realizada no dia 11 de março 

de 2020, às 08:30 horas, no departamento de licitações e contratos da 

prefeitura de Rondonópolis/MT. Assevera que a INDUSTRIA DE 

ARTEFATOS NORTE MATOGROSSENSE EIRELI (CONCRETEC) foi a 

vencedora dos lotes, na fase de lances. Todavia, ao ser aberto o 

envelope de habilitação para verificar a regularidade dos documentos da 

empresa vencedora, ela encontrou diversas irregularidades nos atestados 

de capacidade técnica apresentados, que conduzem para inabilitação 

desta no certame. Ressalta que chegou a apresentar recurso 

administrativo, apontando as diversas irregularidades existentes nos 

atestados de capacidade técnica da empresa vencedora, no entanto a 

Comissão de Licitação fez vista grossa às irregularidades e declarou 

habilitada a empresa CONCRETEC, adjudicando todos os lotes do 

procedimento licitatório. Diz que, em consulta ao Sistema Nacional de 

Pessoas Jurídicas, verificou a existência de várias empresas que utilizam 

o mesmo nome fantasia da licitante vencedora, o que causa certa 

estranheza, pois tratam-se de empresas distintas, uma com sede em 

Cuiabá, inclusive. Alega que todos os atestados de capacidade técnica 

apresentados pela licitante vencedora possuem Irregularidades. Esclarece 

que a empresa iniciou suas atividades na data de 13/01/2019, com sede 

na cidade de Sinop/MT, porém obteve registro perante o CREA/MT 

somente em 19/12/2019, e o profissional responsável em 11/12/2019. 

Afirma que o atestado emitido pela empresa Sotolani foi direcionado a uma 

empresa instalada na cidade de Rondonópolis, e não Sinop/MT, como 

consta no contrato social da empresa CONCRETEC - Indústria de Artefatos 

Norte Matogrossense Eireli. Além disso, a contratação mencionada no 

referido atestado se deu em outubro de 2019, quando a licitante 

vencedora não poderia estar operando por não possuir registro no 

CREA/MT nem profissional técnico habilitado. Sustenta que o atestado de 

capacidade técnica fornecido pela empresa ASX Transportes LTDA não 

goza de qualquer credibilidade, pois se refere ao fornecimento de Tubos 

de Concreto Armado para obra realizada na empresa Impasa 

Agroindustrial S/A, situada na cidade de Sinop, em 01 de setembro de 

2018, ou seja, em data anterior a constituição da empresa CONCRETEC 

(jan/2019). Acrescenta que o atestado de capacidade técnica fornecido 

pelo Consórcio ENPA - LCM – CONTECNICA atesta o fornecimento pela 

licitante Industria de Artefatos Norte Matogrossense Eireli de tubos de 

concreto armado, aduelas e alas para aduelas para obra realizada na 

Rodovia BR364/163MT, nos municípios de Juscimeira/MT e São Pedro da 

Cipa/MT; entretanto, conforme informado pelo setor de compra do referido 

consórcio, foram adquiridas para tal obra apenas 32 aduelas de concreto, 

tendo sido o restante dos produtos fabricados pelo próprio consórcio, no 

canteiro de obras, e os produtos foram produzidos e entregues por outra 

empresa com o mesmo nome fantasia da licitante. Assim, requer a 

concessão de liminar para “SUSPENDER CAUTELARMENTE E 

IMEDIATAMENTE A LICITAÇÃO PÚBLICA NA MODALIDADE PREGÃO 

PRESENCIAL 02/2020 da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, bem como 

TODO ATO ADMINISTRATIVO TENDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 

DECLARADA VENCEDORA, Industria De Artefatos Norte Matogrossense 

Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 32.535.489/0001 -92, até o julgamento final 

do presente mandamus, com a expedição do competente mandando de 

intimação para as autoridades coatoras, para que se abstenham de 

praticar qualquer ato, sob pena da aplicação de multa diária de R$ 

10.000,00 (dez mil reais)”. Ao final, requer a desclassificação/inabilitação 

da empresa INDUSTRIA DE ARTEFATOS NORTE MATOGROSSENSE 

EIRELLI - CONCRETEC (Id. 31483210). É o relatório. Decido. O Mandado de 

Segurança é remédio excepcional, garantido constitucionalmente contra 

ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público (art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal). 

Cuidando-se de writ, a declaração que se dá, eventualmente, nas 

hipóteses cabíveis, vai no sentido de proteger ou não a tese do impetrante 

alicerçada em direito líquido e certo. A demonstração do direito líquido e 

certo, em sede de mandado de segurança, demanda prova 

pré-constituída, notadamente porque o mandamus não comporta a fase 

instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária. Precisa é 

a lição de FABRÍCIO MATIELO (MANDADO DE SEGURANÇA, p. 60): "em 

respeito ao ordenamento jurídico, deve-se reservar o mandado de 
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segurança apenas para casos especiais, nos quais a liquidez e certeza 

do direito sejam tão candentes ao ponto de permitir imediata salvaguarda, 

não obstante precária, mediante o cumprimento das formalidades 

declinadas em lei. Para as demais situações, busque-se o caminho comum 

percorrido pelas demandas que precisam de profundos e exaustivos 

questionamentos, ou de provas mais detidas". Quando a lei se refere a 

direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para o seu conhecimento de plano, para que seu 

exercício possa ser efetivo no momento da impetração. No caso, a 

impetrante busca a desclassificação ou inabilitação da empresa 

INDUSTRIA DE ARTEFATOS NORTE MATOGROSSENSE EIRELLI – 

CONCRETEC, a qual se sangrou vencedora do Pregão Presencial nº 

02/2020, alegando que esta empresa não detém qualificação técnica para 

fornecimento dos produtos cuja aquisição é objeto da licitação. Da análise 

dos autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis realizou licitação 

na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço, sob o nº 02/2020, 

tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO de Tubos de concreto DN 600mm, DN 800mm, DN 1000mm, DN 

1200mm, DN 1500mm, Classe PA -1 M/F JR, conforme ABNT NBR 8890, 

bem como de Aduela de Concreto Seção 1,50x1,50X1,00m Esp 15cm Tipo 

2 Aterro 1,00 a 2,50m, conforme ABNT NBR 15396; Aduela de Concreto 

Seção 2,0x2,0X1,00m Esp 15cm Tipo 2 Aterro 1,00 a 2,50m , conforme 

ABNT NBR 15396; Aduela de Concreto Seção 2,50x2,50X1,00m Esp 20cm 

Tipo 2 Aterro 1,00 a 2,50m, conforme ABNT NBR 15396; Aduela de 

Concreto Seção 3,0x3,0x1,00 Esp 20cm Tipo 2 Aterro 1,00 a 2,50m, 

conforme ABNT NBR 15396; Alas para aduelas de 1,50m Esp 0,15cm ; 

Alas para aduelas 2,00m Esp. 0,15cm; Alas para aduelas 2,5m Esp. 0,20m; 

Alas para aduelas de 3,0m Esp. 0,20cm; tudo com as especificações 

técnicas que possam atender o município de Rondonópolis – MT, em 

virtude das necessidades da infraestrutura para o desenvolvimento dos 

serviços de drenagem, conforme especificações e quantitativos 

estabelecidos no edital e seus anexos (Id. 31483216). A sessão para 

recebimento e abertura dos envelopes foi realizada na data de 11 de 

março de 2020, ocasião em que a empresa INDUSTRIA DE ARTEFATOS 

NORTE MATOGROSSENSE EIRELLI – CONCRETEC sagrou-se vencedora 

de todos os lotes (itens) na fases de lances (Id. 31483233) e foi 

considerada habilitada. No entanto, a impetrante alega que todos os 

atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante vencedora 

possuem irregularidades, a saber: atestado emitido pela empresa Sotolani 

foi direcionado a uma empresa instalada na cidade de Rondonópolis, e não 

Sinop/MT, como consta no contrato social da empresa CONCRETEC - 

Indústria de Artefatos Norte Matogrossense Eireli, e a contratação 

mencionada no referido atestado se deu em outubro de 2019, quando a 

licitante vencedora não poderia estar operando por não possuir registro 

no CREA/MT nem profissional técnico habilitado; o atestado de capacidade 

técnica fornecido pela empresa ASX Transportes LTDA não goza de 

qualquer credibilidade, pois se refere ao fornecimento de Tubos de 

Concreto Armado para obra realizada na empresa Impasa Agroindustrial 

S/A, situada na cidade de Sinop, em 01 de setembro de 2018, ou seja, em 

data anterior a constituição da empresa CONCRETEC; atestado de 

capacidade técnica fornecido pelo Consórcio ENPA - LCM – CONTECNICA 

atesta o fornecimento pela licitante Industria de Artefatos Norte 

Matogrossense Eireli de tubos de concreto armado, aduelas e alas para 

aduelas para obra realizada na Rodovia BR364/163MT, nos municípios de 

Juscimeira/MT e São Pedro da Cipa/MT, entretanto, conforme informado 

pelo setor de compra do referido consórcio, foram adquiridas para tal obra 

apenas 32 aduelas de concreto, tendo sido o restante dos produtos 

fabricados pelo próprio consócio, no canteiro de obras, e os produtos 

foram produzidos e entregues por outra empresa com o mesmo nome 

fantasia da licitante. Ademais, a impetrante ressalta que a empresa 

vencedora da licitação iniciou suas atividades na data de 13/01/2019, com 

sede na cidade de Sinop/MT, porém obteve registro perante o CREA/MT 

somente em 19/12/2019, e o profissional responsável em 11/12/2019. Pois 

bem. Conforme se extrai do edital da licitação, a necessidade de 

comprovação de qualificação técnica por meio de atestados de 

fornecimento emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado em 

nome da licitante integrou as condições do certame (itens 1.5.4 e 1.6.4 – 

Anexo I). Referida exigência decorre de texto expresso da legislação 

específica (art. 30, II e §4º, da Lei nº 8.666/93), afastando, assim, 

qualquer argumento de abusividade ou ilegalidade. Na hipótese, como já 

mencionado, a impetrante impugna a classificação/habilitação da empresa 

INDUSTRIA DE ARTEFATOS NORTE MATOGROSSENSE EIRELLI – 

CONCRETEC, no Pregão Presencial nº 02/2020, ao argumento de que esta 

empresa não detém qualificação técnica para fornecimento dos produtos 

licitados. Ocorre que os documentos juntados aos autos são insuficientes 

para afastar a decisão administrativa de habilitação da empresa 

INDUSTRIA DE ARTEFATOS NORTE MATOGROSSENSE EIRELLI – 

CONCRETEC. A impetrante sustenta que a empresa vencedora da licitação 

(CONCRETEC) apresentou atestado de capacidade técnica referente ao 

fornecimento de produtos em outubro de 2019, quando não possuía 

registro no CREA/MT, de modo que não poderia estar operando. No 

entanto, a certidão de registro de pessoa jurídica perante o CREA/MT 

acostada no Id. 31483239 não permite afirmar que a empresa 

CONCRETEC, de fato, ainda não possuía registro em setembro de 2019. 

Ademais, as tabelas e informações coladas na petição inicial não são 

provas hábeis acerca da data do efetivo registro da empresa CONCRETEC 

no CREA/MT, pois sequer podem ser consideradas como um documento. 

De igual modo, inexistem elementos probatórios sobre a alegação de que o 

Consórcio ENPA - LCM – CONTECNICA adquiriu apenas 32 aduelas de 

concreto da empresa CONCRETEC, embora o atestado fornecido pelo 

referido consórcio mencione o fornecimento de outros produtos em 

diversas quantidades, e de que os produtos foram produzidos e 

entregues ao consórcio por outra empresa com o mesmo nome fantasia 

da licitante vencedora (CONCRETEC). Como se vê, a questão levantada 

nos autos deveria ser submetida a fase de instrução probatória, já que a 

impetrante não juntou prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o 

direito alegado. Todavia, em sede de Mandado de Segurança, consoante 

já ressaltado, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a 

não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não 

se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores 

investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual 

deve o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados. Nesse 

sentido é a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MODALIDADE DE PREGÃO. HABILITAÇÃO. 

REQUISITOS. CAPACIDADE TÉCNICA. NÃO ATENDIMENTO. 

DESCLASSIFICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de 

segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com 

abuso de poder. Como não comporta dilação probatória, o direito líquido e 

certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para o seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração do writ. 2. 

Alegado, pela via mandamental, que a inabilitação para o certame foi 

indevida, cabe ao impetrante demonstrar, de forma inequívoca, por prova 

documental pré-constituída, o pleno cumprimento das exigências do edital, 

o que não foi observado na espécie, pois os atestados apresentados pela 

licitante não permitem aferir, de plano, a sua capacidade técnica. 3. 

Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 20160111122697 DF 

0038767-28.2016.8.07.0018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data 

de Julgamento: 30/08/2017, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 05/09/2017 . Pág.: 377-380). Dessa forma, não 

vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal suportado 

pela impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de 

plano, da inicial é medida que se impõe. Com essas considerações, com 

fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, 

INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Por se tratar de sentença que extingue o mandado sem 

julgamento de mérito, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do 

que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006835-97.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E LIMPEZA URBANA 

LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)
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PROCESSO Nº 1006835-97.2020.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

declaratória de inexigibilidade de tributo cumulada com repetição de 

indébito e pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada por 

CENTROESTE RESÍDUOS LTDA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando, em suma, a declaração da ilegalidade da incidência e 

cobrança do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e 

distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD). Declarou-se a 

incompetência deste Juízo para o processamento demanda e determinou a 

remessa dos autos em favor de um dos Juizados Especiais Cíveis desta 

Comarca (id. 3135891). CENTROESTE RESÍDUOS LTDA opôs embargos de 

declaração ao argumento de que ocorreu omissão na referida decisão, 

pois deixou de observar que a autora é uma sociedade empresária 

limitada, portanto não se enquadra entre aqueles que podem ser parte no 

âmbito do juizado especial, conforme dispõe o artigo 5º, da Lei 12.153/09 

(id. 31569902). É o relatório. Decido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

Conheço dos embargos interpostos, pois tempestivos (certidão – Id. 

31580084). Quanto aos seus fundamentos, anoto que assiste razão ao 

embargante. Isso porque, de fato, a empresa embargante não pode ser 

demandante em Juizado Especial da Fazenda Pública, por ser uma 

sociedade empresária limitada. O artigo 5º, inciso I, da Lei n. 12.153/2009 

elenca os legitimados para constarem no polo ativo no referido juízo, in 

verbis: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: 

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de 

pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de 

dezembro de 2006;”. No caso em tela, não há dúvidas de que a 

embargante não se encaixa no conceito de microempresa ou de empresa 

de pequeno porte (id. 31315507). Com essas considerações, acolho os 

embargos de declaração apresentados por CENTROESTE RESÍDUOS 

LTDA, para reconhecer a competência deste Juízo para processamento e 

julgamento da presente ação. SUSPENSÃO DO FEITO O Superior Tribunal 

de Justiça decidiu pela afetação dos Recursos Especiais nºs 1.163.020, 

1.699.851 e 1.692.023 ao rito dos artigos 1.036 e seguintes do Código de 

Processo Civil, delimitando a questão controvertida da seguinte forma: 

“inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS” (TEMA 986). O Código de Processo 

Civil estabelece em seu artigo 1.037: Art. 1.037. Selecionados os 

recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do 

pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na 

qual: I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento; 

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos 

pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e 

tramitem no território nacional; III - poderá requisitar aos presidentes ou 

aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais 

federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia. Nesse 

sentido, a referida Corte, ao decidir pela afetação dos citados recursos 

especiais, determinou a “suspensão de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e 

tramitem no território nacional (art. 1037, II, do CPC/2015)”. “PROCESSO 

CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO 

ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. Composição da base de cálculo do ICMS na 

transmissão e distribuição de energia elétrica. Inclusão de TUST e TUSD. 

Pendência de julgamento de Recurso Especial representativo da 

controvérsia, no qual se discute questão idêntica. Providência que não 

enseja prejuízo a nenhuma das partes. Devolução ao tribunal de origem. 

(STJ; AREsp 1.281.500; Proc. 2018/0091126-0; MT; Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques; Julg. 01/08/2018; DJE 07/08/2018; Pág. 7057) Assim, 

considerando que a presente demanda versa acerca da legalidade da 

incidência e cobrança do ICMS sobre as tarifas de uso dos sistemas de 

transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD), SUSPENDO 

o andamento do feito, até o julgamento do recurso repetitivo. Intimem-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO 

BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-92 DESAPROPRIAÇÃO

Processo Número: 1003261-66.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IRAIDES FRANCO BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO ROBERTO PESCE OAB - MT5137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR PATRONO DA PARTE REQUERENTE, DR.GERALDO ROBERTO 

PESCE, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005225-94.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDAO PEREIRA REGO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PROCESSO N° 1005225-94.2020.8.11.0003. VISTO. Trata-se de ação de 

tratamento fora de domicílio (TFD) cumulada com pedido de ressarcimento 

de despesas e antecipação de tutela ajuizada por ROLDÃO PEREIRA 

REGO em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS. O autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil 

reais) (Id. 30644402). É o relatório. Decido. A Lei nº 12.153/2009, que 

dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos 

estados, distrito federal e municípios, consigna, no artigo 2º, a sua 

competência, que resta limitada às causas não excedentes do valor de 60 

salários mínimos, conforme a seguir transcrito: “Art. 2º É de competência 

dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 

causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda 

Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de 

divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, 

execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e 

coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles 

vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena 

de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares 

aplicadas a militares. (...)” A matéria posta em discussão na demanda não 

se inclui nas exceções previstas na mencionada lei, e, ainda, o valor da 

causa desta ação (R$ 1.000,00) encontra-se dentro do limite imposto, o 

que afasta a competência deste juízo. A Resolução TJ-MT/OE nº 18, de 12 

de dezembro de 2019, alterou a Resolução n. 5/2018/TP, para modificar as 

competências do Primeiro e do Segundo Juizado Especial da Comarca de 

Rondonópolis, nos seguintes termos: UNIDADE JUDICIÁRIA COMPETÊNCIA 

1º JUIZADO ESPECIAL Processar e julgar os feitos de competência dos 

Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro 

de 1995, mediante distribuição alternada e igualitária com o 2° Juizado 

Especial; bem como os feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos 

termos da Lei n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e as cartas 

precatórias de sua competência. 2º JUIZADO ESPECIAL Processar e julgar 

os feitos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei 

n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, mediante distribuição alternada e 

igualitária com o 1° Juizado Especial; bem como os feitos dos Juizados 

Especiais Criminais, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 

1995, e as cartas precatórias de sua competência. Como se vê, compete 

ao 1º Juizado Especial desta Comarca processar e julgar os feitos do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Com essas considerações, 

DECLARO a incompetência deste Juízo para o processamento da 

demanda e, de consequência, determino a remessa dos autos em favor do 

1º Juizado Especial desta Comarca. Remetam-se os autos para o 1º 

Juizado Especial de Rondonópolis. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1007147-73.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS 

LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Rondonopolis 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1007147-73.2020.8.11.0003 VISTO. COMÉRCIO E 

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS PRÉ - MOLDADAS LTDA 

impetrou mandado de segurança contra ato da COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT e do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo, aduzindo, em 

síntese, que houve violação de direito líquido e certo, consistente na 

habilitação de empresa que não detém qualificação técnica para 

fornecimento dos produtos licitados. Informa que tomou conhecimento do 

processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, Nº 02/2020, por 

meio eletrônico, que tem como objeto: 1. REGISTRO DE PREÇOS PARA 

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO de Tubos de concreto DN 600mm, DN 

800mm, DN 1000mm, DN 1200mm, DN 1500mm, Classe PA -1 M/F JR, 

conforme ABNT NBR 8890. 2. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO de Aduela de Concreto Seção 1,50x1,50X1,00m 

Esp 15cm Tipo 2 Aterro 1,00 a 2,50m, conforme ABNT NBR 15396; Aduela 

de Concreto Seção 2,0x2,0X1,00m Esp 15cm Tipo 2 Aterro 1,00 a 2,50m , 

conforme ABNT NBR 15396; Aduela de Concreto Seção 2,50x2,50X1,00m 

Esp 20cm Tipo 2 Aterro 1,00 a 2,50m, conforme ABNT NBR 15396; Aduela 

de Concreto Seção 3,0x3,0x1,00 Esp 20cm Tipo 2 Aterro 1,00 a 2,50m, 

conforme ABNT NBR 15396; Alas para aduelas de 1,50m Esp 0,15cm ; 

Alas para aduelas 2,00m Esp. 0,15cm; Alas para aduelas 2,5m Esp. 0,20m; 

Alas para aduelas de 3,0m Esp. 0,20cm. Relata que ela e outras empresa 

participaram deste procedimento licitatório, cuja sessão para 

apresentação das propostas de preços fora realizada no dia 11 de março 

de 2020, às 08:30 horas, no departamento de licitações e contratos da 

prefeitura de Rondonópolis/MT. Assevera que a INDUSTRIA DE 

ARTEFATOS NORTE MATOGROSSENSE EIRELI (CONCRETEC) foi a 

vencedora dos lotes, na fase de lances. Todavia, ao ser aberto o 

envelope de habilitação para verificar a regularidade dos documentos da 

empresa vencedora, ela encontrou diversas irregularidades nos atestados 

de capacidade técnica apresentados, que conduzem para inabilitação 

desta no certame. Ressalta que chegou a apresentar recurso 

administrativo, apontando as diversas irregularidades existentes nos 

atestados de capacidade técnica da empresa vencedora, no entanto a 

Comissão de Licitação fez vista grossa às irregularidades e declarou 

habilitada a empresa CONCRETEC, adjudicando todos os lotes do 

procedimento licitatório. Diz que, em consulta ao Sistema Nacional de 

Pessoas Jurídicas, verificou a existência de várias empresas que utilizam 

o mesmo nome fantasia da licitante vencedora, o que causa certa 

estranheza, pois tratam-se de empresas distintas, uma com sede em 

Cuiabá, inclusive. Alega que todos os atestados de capacidade técnica 

apresentados pela licitante vencedora possuem Irregularidades. Esclarece 

que a empresa iniciou suas atividades na data de 13/01/2019, com sede 

na cidade de Sinop/MT, porém obteve registro perante o CREA/MT 

somente em 19/12/2019, e o profissional responsável em 11/12/2019. 

Afirma que o atestado emitido pela empresa Sotolani foi direcionado a uma 

empresa instalada na cidade de Rondonópolis, e não Sinop/MT, como 

consta no contrato social da empresa CONCRETEC - Indústria de Artefatos 

Norte Matogrossense Eireli. Além disso, a contratação mencionada no 

referido atestado se deu em outubro de 2019, quando a licitante 

vencedora não poderia estar operando por não possuir registro no 

CREA/MT nem profissional técnico habilitado. Sustenta que o atestado de 

capacidade técnica fornecido pela empresa ASX Transportes LTDA não 

goza de qualquer credibilidade, pois se refere ao fornecimento de Tubos 

de Concreto Armado para obra realizada na empresa Impasa 

Agroindustrial S/A, situada na cidade de Sinop, em 01 de setembro de 

2018, ou seja, em data anterior a constituição da empresa CONCRETEC 

(jan/2019). Acrescenta que o atestado de capacidade técnica fornecido 

pelo Consórcio ENPA - LCM – CONTECNICA atesta o fornecimento pela 

licitante Industria de Artefatos Norte Matogrossense Eireli de tubos de 

concreto armado, aduelas e alas para aduelas para obra realizada na 

Rodovia BR364/163MT, nos municípios de Juscimeira/MT e São Pedro da 

Cipa/MT; entretanto, conforme informado pelo setor de compra do referido 

consórcio, foram adquiridas para tal obra apenas 32 aduelas de concreto, 

tendo sido o restante dos produtos fabricados pelo próprio consórcio, no 

canteiro de obras, e os produtos foram produzidos e entregues por outra 

empresa com o mesmo nome fantasia da licitante. Assim, requer a 

concessão de liminar para “SUSPENDER CAUTELARMENTE E 

IMEDIATAMENTE A LICITAÇÃO PÚBLICA NA MODALIDADE PREGÃO 

PRESENCIAL 02/2020 da Prefeitura Municipal de Rondonópolis, bem como 

TODO ATO ADMINISTRATIVO TENDENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA 

DECLARADA VENCEDORA, Industria De Artefatos Norte Matogrossense 

Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 32.535.489/0001 -92, até o julgamento final 

do presente mandamus, com a expedição do competente mandando de 

intimação para as autoridades coatoras, para que se abstenham de 

praticar qualquer ato, sob pena da aplicação de multa diária de R$ 

10.000,00 (dez mil reais)”. Ao final, requer a desclassificação/inabilitação 

da empresa INDUSTRIA DE ARTEFATOS NORTE MATOGROSSENSE 

EIRELLI - CONCRETEC (Id. 31483210). É o relatório. Decido. O Mandado de 

Segurança é remédio excepcional, garantido constitucionalmente contra 

ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público (art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal). 

Cuidando-se de writ, a declaração que se dá, eventualmente, nas 

hipóteses cabíveis, vai no sentido de proteger ou não a tese do impetrante 

alicerçada em direito líquido e certo. A demonstração do direito líquido e 

certo, em sede de mandado de segurança, demanda prova 

pré-constituída, notadamente porque o mandamus não comporta a fase 

instrutória inerente aos ritos que contemplam cognição primária. Precisa é 

a lição de FABRÍCIO MATIELO (MANDADO DE SEGURANÇA, p. 60): "em 

respeito ao ordenamento jurídico, deve-se reservar o mandado de 

segurança apenas para casos especiais, nos quais a liquidez e certeza 

do direito sejam tão candentes ao ponto de permitir imediata salvaguarda, 

não obstante precária, mediante o cumprimento das formalidades 

declinadas em lei. Para as demais situações, busque-se o caminho comum 

percorrido pelas demandas que precisam de profundos e exaustivos 

questionamentos, ou de provas mais detidas". Quando a lei se refere a 

direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para o seu conhecimento de plano, para que seu 

exercício possa ser efetivo no momento da impetração. No caso, a 

impetrante busca a desclassificação ou inabilitação da empresa 

INDUSTRIA DE ARTEFATOS NORTE MATOGROSSENSE EIRELLI – 

CONCRETEC, a qual se sangrou vencedora do Pregão Presencial nº 

02/2020, alegando que esta empresa não detém qualificação técnica para 

fornecimento dos produtos cuja aquisição é objeto da licitação. Da análise 

dos autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis realizou licitação 

na modalidade pregão presencial, do tipo menor preço, sob o nº 02/2020, 

tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO de Tubos de concreto DN 600mm, DN 800mm, DN 1000mm, DN 

1200mm, DN 1500mm, Classe PA -1 M/F JR, conforme ABNT NBR 8890, 

bem como de Aduela de Concreto Seção 1,50x1,50X1,00m Esp 15cm Tipo 

2 Aterro 1,00 a 2,50m, conforme ABNT NBR 15396; Aduela de Concreto 

Seção 2,0x2,0X1,00m Esp 15cm Tipo 2 Aterro 1,00 a 2,50m , conforme 

ABNT NBR 15396; Aduela de Concreto Seção 2,50x2,50X1,00m Esp 20cm 

Tipo 2 Aterro 1,00 a 2,50m, conforme ABNT NBR 15396; Aduela de 

Concreto Seção 3,0x3,0x1,00 Esp 20cm Tipo 2 Aterro 1,00 a 2,50m, 

conforme ABNT NBR 15396; Alas para aduelas de 1,50m Esp 0,15cm ; 

Alas para aduelas 2,00m Esp. 0,15cm; Alas para aduelas 2,5m Esp. 0,20m; 

Alas para aduelas de 3,0m Esp. 0,20cm; tudo com as especificações 

técnicas que possam atender o município de Rondonópolis – MT, em 

virtude das necessidades da infraestrutura para o desenvolvimento dos 

serviços de drenagem, conforme especificações e quantitativos 

estabelecidos no edital e seus anexos (Id. 31483216). A sessão para 

recebimento e abertura dos envelopes foi realizada na data de 11 de 

março de 2020, ocasião em que a empresa INDUSTRIA DE ARTEFATOS 

NORTE MATOGROSSENSE EIRELLI – CONCRETEC sagrou-se vencedora 

de todos os lotes (itens) na fases de lances (Id. 31483233) e foi 

considerada habilitada. No entanto, a impetrante alega que todos os 

atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante vencedora 

possuem irregularidades, a saber: atestado emitido pela empresa Sotolani 

foi direcionado a uma empresa instalada na cidade de Rondonópolis, e não 

Sinop/MT, como consta no contrato social da empresa CONCRETEC - 

Indústria de Artefatos Norte Matogrossense Eireli, e a contratação 

mencionada no referido atestado se deu em outubro de 2019, quando a 

licitante vencedora não poderia estar operando por não possuir registro 

no CREA/MT nem profissional técnico habilitado; o atestado de capacidade 

técnica fornecido pela empresa ASX Transportes LTDA não goza de 

qualquer credibilidade, pois se refere ao fornecimento de Tubos de 
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Concreto Armado para obra realizada na empresa Impasa Agroindustrial 

S/A, situada na cidade de Sinop, em 01 de setembro de 2018, ou seja, em 

data anterior a constituição da empresa CONCRETEC; atestado de 

capacidade técnica fornecido pelo Consórcio ENPA - LCM – CONTECNICA 

atesta o fornecimento pela licitante Industria de Artefatos Norte 

Matogrossense Eireli de tubos de concreto armado, aduelas e alas para 

aduelas para obra realizada na Rodovia BR364/163MT, nos municípios de 

Juscimeira/MT e São Pedro da Cipa/MT, entretanto, conforme informado 

pelo setor de compra do referido consórcio, foram adquiridas para tal obra 

apenas 32 aduelas de concreto, tendo sido o restante dos produtos 

fabricados pelo próprio consócio, no canteiro de obras, e os produtos 

foram produzidos e entregues por outra empresa com o mesmo nome 

fantasia da licitante. Ademais, a impetrante ressalta que a empresa 

vencedora da licitação iniciou suas atividades na data de 13/01/2019, com 

sede na cidade de Sinop/MT, porém obteve registro perante o CREA/MT 

somente em 19/12/2019, e o profissional responsável em 11/12/2019. Pois 

bem. Conforme se extrai do edital da licitação, a necessidade de 

comprovação de qualificação técnica por meio de atestados de 

fornecimento emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado em 

nome da licitante integrou as condições do certame (itens 1.5.4 e 1.6.4 – 

Anexo I). Referida exigência decorre de texto expresso da legislação 

específica (art. 30, II e §4º, da Lei nº 8.666/93), afastando, assim, 

qualquer argumento de abusividade ou ilegalidade. Na hipótese, como já 

mencionado, a impetrante impugna a classificação/habilitação da empresa 

INDUSTRIA DE ARTEFATOS NORTE MATOGROSSENSE EIRELLI – 

CONCRETEC, no Pregão Presencial nº 02/2020, ao argumento de que esta 

empresa não detém qualificação técnica para fornecimento dos produtos 

licitados. Ocorre que os documentos juntados aos autos são insuficientes 

para afastar a decisão administrativa de habilitação da empresa 

INDUSTRIA DE ARTEFATOS NORTE MATOGROSSENSE EIRELLI – 

CONCRETEC. A impetrante sustenta que a empresa vencedora da licitação 

(CONCRETEC) apresentou atestado de capacidade técnica referente ao 

fornecimento de produtos em outubro de 2019, quando não possuía 

registro no CREA/MT, de modo que não poderia estar operando. No 

entanto, a certidão de registro de pessoa jurídica perante o CREA/MT 

acostada no Id. 31483239 não permite afirmar que a empresa 

CONCRETEC, de fato, ainda não possuía registro em setembro de 2019. 

Ademais, as tabelas e informações coladas na petição inicial não são 

provas hábeis acerca da data do efetivo registro da empresa CONCRETEC 

no CREA/MT, pois sequer podem ser consideradas como um documento. 

De igual modo, inexistem elementos probatórios sobre a alegação de que o 

Consórcio ENPA - LCM – CONTECNICA adquiriu apenas 32 aduelas de 

concreto da empresa CONCRETEC, embora o atestado fornecido pelo 

referido consórcio mencione o fornecimento de outros produtos em 

diversas quantidades, e de que os produtos foram produzidos e 

entregues ao consórcio por outra empresa com o mesmo nome fantasia 

da licitante vencedora (CONCRETEC). Como se vê, a questão levantada 

nos autos deveria ser submetida a fase de instrução probatória, já que a 

impetrante não juntou prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o 

direito alegado. Todavia, em sede de Mandado de Segurança, consoante 

já ressaltado, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano, de forma a 

não merecer questionamento maior para o deferimento de liminar, pois não 

se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores 

investigações sobre o alegado no feito não é possível, razão pela qual 

deve o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados. Nesse 

sentido é a jurisprudência: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE 

SEGURANÇA. LICITAÇÃO. MODALIDADE DE PREGÃO. HABILITAÇÃO. 

REQUISITOS. CAPACIDADE TÉCNICA. NÃO ATENDIMENTO. 

DESCLASSIFICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA 

PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de 

segurança se presta para proteger direito líquido e certo não amparado 

por habeas corpus ou habeas data, contra ato ilegal ou praticado com 

abuso de poder. Como não comporta dilação probatória, o direito líquido e 

certo deve ser de plano demonstrado com todos os requisitos para o seu 

reconhecimento e exercício no momento da impetração do writ. 2. 

Alegado, pela via mandamental, que a inabilitação para o certame foi 

indevida, cabe ao impetrante demonstrar, de forma inequívoca, por prova 

documental pré-constituída, o pleno cumprimento das exigências do edital, 

o que não foi observado na espécie, pois os atestados apresentados pela 

licitante não permitem aferir, de plano, a sua capacidade técnica. 3. 

Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 20160111122697 DF 

0038767-28.2016.8.07.0018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data 

de Julgamento: 30/08/2017, 7ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 05/09/2017 . Pág.: 377-380). Dessa forma, não 

vislumbrando a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal suportado 

pela impetrante, passível de ser sanado pela via eleita, o indeferimento, de 

plano, da inicial é medida que se impõe. Com essas considerações, com 

fundamento no artigo 485, I, do CPC e art. 10 da Lei nº 12.016/2009, 

INDEFIRO a petição inicial e, consequentemente, julgo extinto o processo, 

sem resolução do mérito. Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 

12.016/2009). Por se tratar de sentença que extingue o mandado sem 

julgamento de mérito, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do 

que dispõe o artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as anotações de estilo. P.R.I.C. Rondonópolis, 

data do sistema. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007270-71.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CONTINI & CIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI OAB - MT0021669A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(REQUERIDO)

 

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. 1007270-71.2020.8.11.0003 Valor 

da causa: R$ 11.674,42 ESPÉCIE: [Taxa de Licenciamento de 

Estabelecimento, Intimação / Notificação]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: CONTINI & CIA LTDA Endereço: RUA COLONIZADOR ÊNIO 

PIPINO, sala 103, - DE 673 A 1701 - LADO ÍMPAR, SETOR INDUSTRIAL 

SUL, SINOP - MT - CEP: 78557-477 POLO PASSIVO: Nome: 

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

Endereço: Avenida Duque de Caxias, 526, Vila Aurora I, RONDONÓPOLIS - 

MT - CEP: 78740-022 INTIMAÇÃO do advogado do Autor, AFFONSO 

FLORES SCHENDROSKI, OAB/MT nº 21669-A, para tomar ciência do r. 

despacho de ID 31595181, a seguir transcrito: "Vistos etc. Intime-se a 

parte autora para que recolha as custas e taxas processuais iniciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias."

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007135-59.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR MARRA DA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

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. 1007135-59.2020.8.11.0003 Valor 

da causa: R$ 8.614,68 ESPÉCIE: [Adjudicação]->CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) POLO ATIVO: Nome: 

VALDEMAR MARRA DA FONSECA AVENIDA RAIMUNDO DE MATOS, 647, 

JARDIM SANTA CRUZ, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-000 POLO 

PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Endereço: Avenida 

Duque de Caxias, 526, predio, Vila Aurora I, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78740-022 INTIMAÇÃO dos advogados do Autor, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, OAB/MT nº 11.003-A e, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, OAB/MT nº 17.553-0 para tomarem ciência do r. despacho de 

ID 31566742, a seguir transcrito: "Vistos etc. Indefiro a interposição do 

presente cumprimento de sentença em autos apartados, haja vista que 
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consoante o próprio exequente informa em sua petição o débito é líquido, 

logo, dispensa-se procedimento de liquidação da dívida, não havendo, 

portanto, justificativa para que seja a sentença cumprida em outros autos 

que não aquele em que foi prolatada. A corroborar com a liquidez da 

dívida, observe-se que para chegar ao real valor da dívida basta proceder 

com uma simples conta aritmética. Deste modo, indefiro o processamento 

deste cumprimento de sentença em apartado. Transcorrido o prazo 

recursal desta decisão, cancelem a distribuição do feito. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências."

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 316987 Nr: 1867-72.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO AUGUSTO BERTOLINO, RONAIR DE 

MATOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, MARÍLIA MESQUITA MIRANDA - OAB:23263/O-MT

 3. Dispositivo.ABSOLVO OS RÉUS ROBERTO AUGUSTO BERTOLINO e 

RONAIR DE MATOS SOUZA da imputação prevista no art. 157, § 3º c/c 

art. 14, II c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do CP, nos termos do art. 

386, VII, do CPP.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito 

mediante as formalidades legais.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.Rondonópolis, 28 de abril de 2020.Wagner Plaza Machado 

JuniorJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 323149 Nr: 1322-65.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIQUEIAS DA SILVA, CLAUDINEI GOMES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - OAB:9.883-MT

 JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER os réus MIQUÉIAS 

DA SILVA e CLAUDINEI GOMES DA SILVA, das imputações previstas no 

art. 157, §2º, I e II, do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP.Havendo 

bens apreendidos e ainda não restituídos vinculados a presente ação 

penal, proceda-se à devida restituição, na forma da lei.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se o presente feito mediante as formalidades 

legais.Publique-se,Registre-se eIntimem-se.Rondonópolis/MT, 28 de abril 

de 2020.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de Direito em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 601208 Nr: 5644-60.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELÓI ELIAS DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRÖDER - 

OAB:9.699 MT, JEFFERSON SANTOS DA SILVA - OAB:23.487/0

 JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o acusado ELÓI 

ELIAS DO PRADO, qualificado nos autos, das imputações referentes ao 

art. 129, §2º, IV do Código Penal, e o faço com fulcro no art. 386, VII do 

CPP.Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito mediante as 

formalidades legais.Publique-se,Registre-se eIntimem-se.Rondonópolis, 28 

de abril de 2020.Wagner Plaza Machado JuniorJuiz de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 611066 Nr: 1383-81.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 3. Dispositivo.ABSOLVO O RÉU JEFERSON ATILA ANDRADE DE 

OLIVEIRA da imputação prevista no art. 217-A, caput c/c art. 14, II c/c art. 

61, I, do CP, nos termos do art. 386, VII, do CPP.Sem condenação em 

custas.Observem-se as demais orientações constantes na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria de Justiça.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente feito mediante as formalidades legais.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.Rondonópolis, 28 de abril de 2020.Wagner Plaza 

Machado JuniorJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 612067 Nr: 2503-62.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER o réu REGINALDO 

VIEIRA DA SILVA da imputação vertida no art. 302, caput, c/c art. 298, V, 

ambos da Lei n. 9.503/97, e o faço com fulcro no art. 386, VII do CPP.Após 

o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito mediante as 

formalidades legais.Publique-se, Registre-se e Intimem-se.Rondonópolis, 

28 de abril de 2020.Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito em 

substituição legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 622677 Nr: 5684-37.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu MILTON ALMEIDA DA SILVA, qualificado nos autos, 

como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I (antiga redação) e II, do Código 

Penal. Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, 

passo a dosá-la.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 632515 Nr: 4363-30.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX GEOVANI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALGACYR NUNES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:9.496/MT

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu MAX GEOVANI DOS SANTOS, qualificado nos autos, 

como incursos nas penas do art. 157, § 2º, I (antiga redação) e II, c/c art. 

70, ambos do Código Penal. Em atenção ao princípio constitucional de 

individualização da pena, passo a dosá-la.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 633079 Nr: 4735-76.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDF
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 3. Dispositivo.ABSOLVO A RÉ CLAUDIA BENEDITA DE FRANÇA da 

imputação prevista no art. 217-A, caput c/c art. 61, II, “h”, ambos do CP, 

nos termos do art. 386, VII, do CPP.Sem condenação em 

custas.Observem-se as demais orientações constantes na Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria de Justiça.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se o presente feito mediante as formalidades legais.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.Rondonópolis, 28 de abril de 2020.Wagner Plaza 

Machado JuniorJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 650796 Nr: 467-08.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO HENRIQUE NERYS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para 

CONDENAR o réu FLÁVIO HENRIQUE NERYS SOARES, qualificados nos 

autos, como incurso nas penas do art. 180, caput e art. 307, caput, ambos 

do CP. Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, 

passo a dosá-la.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 651409 Nr: 1050-90.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO RODRIGUES, VALMIR 

GONÇALVES DE AMORIM, WELINTO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - OAB:3684, 

RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 3. Dispositivo.I – DETERMINO o sobrestamento da presente ação penal 

(art. 93 do CPP), bem como a suspensão do prazo prescricional (art. 116, 

I, do CP), até o julgamento da ação civil pública n. 

1001169-57.2016.8.11.0003, que tramita perante o Juízo da 1ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública desta Comarca. II – Remetam-se os 

autos ao arquivo provisório, pelo prazo de seis meses (art. 93, §1º, do 

CPP), onde aguardarão até ulterior manifestação das partes.III – Intimem-se 

as defesas e dê-se ciência ao Ministério Público acerca desta decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 699063 Nr: 10767-58.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN DA SILVA OLIVEIRA, JOAB 

ARAUJO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT, GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - OAB:16.052/ MT

 3. Dispositivo.I – INDEFIRO o pleito defensivo formulado às fls. 371/375.II – 

Certifique-se acerca da tempestividade do recurso de apelação interposto 

pela defesa do réu Jhonatan da Silva Oliveira. Se tempestiva, desde já, 

recebo a apelação de fls. 405, devendo os autos serem remetidos ao E. 

TJMT para apreciação, com os mais sinceros elogios e cautela de estilo, 

haja vista que o apelante declarou que irá apresentar as suas razões em 

instância superior, nos termos do § 4º do art. 600 do CPP.III – Certifique-se 

acerca do prazo recursal do réu Joab Araújo de Almeida.IV – Cumpram-se 

integralmente as determinações contidas na sentença proferida nos 

autos.V – Dê-se ciência às partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701637 Nr: 12587-15.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE BARROS ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Recebo a apelação de fls. 161, pois tempestiva, fls. 162.

 II – Considerando que já foram apresentadas as razões, fls. 163/165, e 

contrarrazões recursais, fls. 166/172, remetam-se os autos ao E. TJMT 

para apreciação do recurso, com os mais sinceros elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 701698 Nr: 12644-33.2019.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS CECÍLIO, WISLEN GONÇALVES 

CECILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS DOS SANTOS 

CUSTODIO JUNIOR - OAB:22.128/A

 I – Recebo a apelação de fls. 310, pois tempestiva, fls. 315.

 II – Considerando que o apelante declarou que irá apresentar as suas 

razões em instância superior, nos termos do § 4º do art. 600 do CPP, 

remetam-se os autos ao E. TJMT para apreciação do recurso, com os mais 

sinceros elogios e cautela de estilo.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 700517 Nr: 11785-17.2019.811.0064

 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): FELIPE AURÉLIO MANGABEIRA DE SOUZA, 

WESLEY RONEY LEMES RODRIGUES, MARCOS ANTÔNIO MORAES DE 

MELO, CARLOS HENRIQUE DE SOUZA ALMEIDA, JULIA GABRIELY DA 

CRUZ RODRIGUES PEREIRA, GABRIEL FERNANDES ESTEVES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944, DEFENSOR - OAB:, DJALMA CUNHA MARTINS FILHO - 

OAB:5.961/MT, GETÚLIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - 

OAB:15193-MT, RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS - OAB:22.053-MT

 Nesse contexto, não sendo possível se concluir, de modo insofismável, 

pela manifesta improcedência das acusações, de modo que, nesta fase 

de cognição sumária, não ocorrem qualquer das hipóteses do art. 395 do 

CPP, razão por que o Juízo RECEBE A DENÚNCIA ajuizada em desfavor de 

Wesley Roney Lemes Rodrigues, Felipe Aurélio Mangabeira de Souza, 

Carlos Henrique de Souza, Almeida, Marcos Antonio Moraes de Melo e 

Julia Gabriely da Cruz Rodrigues Pereira e Gabriel Fernandes Esteves de 

Melo.COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia à Central de Distribuição, 

ao Instituto Estadual de Identificação e à Delegacia de Polícia responsável 

pelo inquérito policial.Designa-se audiência de instrução e julgamento para 

o dia 26 de maio de 2.020, às 16h00, data única disponível.Intimem-se as 

partes, as testemunhas/informantes, bem como os acusados.Providencie 

a CITAÇÃO dos acusados na forma do art. 56 da Lei 11.343/06.Não 

localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.Oficie-se a POLITEC para, em 05 (cinco) dias, apresentar o 

laudo definitivo.Ciência ao MPE e a Defesa Técnica.Diante do quadro de 

Pandemia Mundial da COVID-19, a audiência realizar-se-á através do 

Sistema de Videoconferência Lifesize, devendo as partes, Unidade 

Prisional e testemunhas, serem cientificadas com a indicação do aplicativo, 

extensão e senha para acesso no sistema, tudo nos termos da Portaria 

001/2020 da 5ª Unidade Judiciária Criminal de Rondonópolis/MT.Por fim, 

regista-se que já fora analisado a manutenção ou não das custódias 

cautelares decretadas no presente feito, consoante decisões de fls. 

258/261 e 280/288.CUMPRA-SE com urgência, devendo o mandado ser 
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cumprido pelo Oficial de Justiça Plantonista, se necessário.SERVE CÓPIA 

DA PRESENTE COMO MANDADO.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Intimação

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1005081-23.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. P. C. D. A. (VÍTIMA)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. S. (PARTE RE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDNO DAMASCENA DE FARIAS OAB - MT11134-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS (CUSTOS LEGIS)

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE RONDONÓPOLIS  DECIS Ã O  P r o c e s s o : 

1005081-23.2020.8.11.0003 VÍTIMA: CHISLENE PEREIRA CAVALCANTE 

DE ARRUDA PARTE RE: JOSÉ CARLOS DA SILVA Vistos etc. Trata-se de 

requerimento de providências protetivas formulado por CHISLENE PEREIRA 

CAVALCANTE DE ARRUDA em desfavor de JOSÉ CARLOS DA SILVA, 

ambos qualificados, diante da prática de violência doméstica e familiar 

contra a mulher, nos termos da Lei nº 11.340/2006. Infere-se Boletim de 

Ocorrência nº 2020.81797 lavrado em 20/03/2020 às 11h14min e pedido 

de providências protetivas, ambos encaminhados pela autoridade policial 

em 20 de março de 2020. Verifica-se nos autos, termo de declaração da 

requerente Chislene Pereira Cavalcante de Arruda (ID - 30589360). Assim, 

as medidas protetivas de urgência foram deferidas em 23 de março de 

2020 (ID- 30605849). Diante disso, a vítima e o acusado foram 

devidamente intimados da concessão das medidas protetivas de urgência 

(ID - 30954514). Em seguida, observa-se que o acusado, por intermédio 

de seu advogado constituído, postulou pelo declino de competência dos 

autos, sob a alegação de incompetência deste Juízo Especializado (ID- 

31135572). Com vista do feito, o Ministério Publico opinou pelo 

indeferimento do pedido, pelos fundamentos constantes na cota ministerial 

contida no ID – 31606175. Após, vieram-me os autos conclusos. É o 

relatório. Passo a decidir. Desde logo, cabe asseverar que conforme 

emerge do pedido de providências protetivas, a vítima Chislene Pereira 

Cavalcante de Arruda, em tese, foi ameaçada pelo seu ex-companheiro 

José Carlos da Silva, conforme termo de declaração contido no ID – 

30589360. Assim, insta consignar que para haver incidência da Lei nº 

11.340/2006 deve-se aferir no caso concreto a presença concomitante da 

violência de qualquer natureza praticada contra a mulher em situação de 

vulnerabilidade, por motivação de gênero e praticada por parceiro ou 

parceira em relação íntima de afeto. Nesse sentido, observa-se que José 

Carlos da Silva foi casado Chislene Pereira Cavalcante de Arruda, por dois 

anos e, possuía uma relação íntima de afeto com ela, circunstância que, 

aliada ao fato da suposta infração penal ocorrer no ambiente doméstico ou 

familiar, atrai a competência deste Juízo Especializado para conhecer, 

processar e julgar o feito. A respeito do assunto, a eminente Dra. Maria 

Berenice Dias já se manifestou no sentido de que: “verbis”: “É obrigatório 

que a ação ou omissão ocorra na unidade doméstica ou familiar ou em 

razão de qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou 

tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Modo 

expresso, ressalva a Lei que não há necessidade de vítima e agressor 

viverem sob o mesmo teto para configuração da violência doméstica ou 

familiar. Basta que agressor e agredida mantenham, ou já tenham mantido, 

um vínculo de natureza familiar.” (“A Lei Maria da Penha na Justiça”. 

Editora Revista dos Tribunais. São Paulo: 2007. p. 40). ”grifos nosso. 

Ocorre que, o acusado, por intermédio de seu advogado constituído 

postulou pelo declino de competência dos autos, sob a alegação de 

incompetência desta Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher porque o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) teria 

supostamente ocorrido na comarca de Pedra Preta/MT. No entanto, em que 

pese o teor do Código de Processo Penal estabelecendo que, de regra, a 

competência do Juízo será determinada pelo lugar em que se consumar o 

crime. Consigno que, a competência para tramitar o presente feito é regida 

por regra especifica da Lei 11.340/2006, ou seja, se estabelece de acordo 

com a escolha da vítima, conforme preconiza o Artigo 15 da referida 

norma. Vejamos: “Artigo 15. Lei 11.340/2006 - É competente, por opção da 

ofendida, para os processos cíveis regidos por esta Lei, o Juizado: I - do 

seu domicílio ou de sua residência; II - do lugar do fato em que se baseou 

a demanda; III - do domicílio do agressor. ” E, ainda, torna-se 

importantíssimo ressaltar a natureza cível das medidas protetivas de 

urgência. Portanto, conforme extrai-se do termo de declaração, após o 

episódio de violência, a vítima refugiou-se nesta Comarca de 

Rondonópolis/MT, buscando afastar-se de seu agressor e para isso, 

requereu medidas protetivas de urgência, a fim de evitar uma nova 

investida criminosa por parte de seu ex-companheiro. Desse modo, a 

vítima optou por esta Comarca para o ajuizamento do presente feito, 

adequando-se as regras estabelecida pela Lei 11.340/2006. Assim sendo, 

por qualquer ângulo que se analise a questão, conclui-se pela 

competência deste Juízo. ISTO POSTO, em consonância com o parecer do 

Ministério Público INDEFIRO o pedido contido no ID – 31135572. Às 

providências. Cumpra-se. Rondonópolis, 28 de abril de 2020. Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1007199-69.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. R. P. K. (VÍTIMA)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

P. C. S. (PARTE RE)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS (CUSTOS LEGIS)

MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

461 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE RONDONÓPOLIS SENTENÇA Processo : 

1007199-69.2020.8.11.0003. VÍTIMA: LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ 

PARTE RE: PAULO CESAR SILVA Vistos etc. Trata-se de requerimento de 

providências protetivas formulado por LILIAN RANIERI PEREIRA KULEVICZ 

em desfavor de PAULO CESAR SILVA, ambos qualificados, diante da 

prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei 

nº 11.340/2006. Compulsando o presente feito, verifica-se que a ofendida 

manifestou pelo arquivamento das medidas protetivas de urgência, 

conforme consta da manifestação contido no ID 31644885. Após, 

vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Passo a decidir. Sem maiores 

delongas, insta consignar que as medidas protetivas de urgência, tem 

caráter provisório já atingiu sua finalidade, razão pela qual a extinção do 

presente feito nos termos do que determina o Artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil é medida que se impõe, sem prejuízo da fixação de novas 

medidas em havendo necessidade. ISTO POSTO, JULGO EXTINTA a 

presente medida protetiva e determino o ARQUIVAMENTO nos termos do 

Artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Intime-se a vítima, ainda 

que por edital, para que tenha ciência de que a qualquer momento, poderá 

requerer novamente medidas protetivas a seu favor, havendo novos 

motivos que ensejam a aplicação das medidas. Decorrido o prazo 

recursal, arquive-se o feito mediante as formalidades legais. Notifique-se o 

Ministério Público. Às providências. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Rondonópolis, 29 de abril de 2020. Maria 

Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA) CRIMINAL

Processo Número: 1006008-86.2020.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. (VÍTIMA)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO(A))
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CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI OAB - MT26154/O-O (ADVOGADO(A))

JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR OAB - MT26005/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. Z. J. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - MT19167/O (ADVOGADO(A))

RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA OAB - MT5161/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA DE RONDONÓPOLIS (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 

MULHER DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo : 

1006008-86.2020.8.11.0003. VÍTIMA: BARBARA LUZA REQUERIDO: 

CLAUDIO ZANOTTO JUNIOR Vistos etc. Defiro a cota ministerial (ID Num. 

31584908). Com efeito, como já foi suspensa a posse/restrição do porte 

de arma do indiciado, determino a imediata intimação do mesmo, para que, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, entregue na Polícia Federal a arma 

de fogo de sua propriedade, qual seja, a pistola 380, semi-automática, 

número de série KVI71785, registro 200200438490959, pelo tempo que 

perdurarem as medidas protetivas. Consigo que, em caso do não 

cumprimento da ordem judicial, será revogada a liberdade provisória do 

indiciado, com a consequente decretação da prisão preventiva. Sem 

prejuízo das determinações supra, determino que a Equipe multidisciplinar 

deste Juízo, realize nova tentativa de entrevista com a vítima e com o 

indicado, para tanto, intime-se os mesmos através de seus causídicos (via 

contato telefônico ou por e-mail). Às providências. Cumpra-se. 

Rondonópolis, 29 de Abril de 2020. Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 600867 Nr: 5303-34.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANILSON DA COSTA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE (...) (...) ISTO POSTO, CONDENO o 

acusado JONAILSON DA COSTA SANTOS, a cumprir a pena privativa de 

liberdade de 13 (treze) anos e 01 (um) mês de reclusão e 300 (trezentos) 

dias-multas , pelos crimes descritos no Artigo 158, caput, c.c Artigo 14, II 

(por duas vezes) e 344, todos do Código Penal, em regime fechado (Artigo 

33, caput c/c § 2º, “a”, do Código Penal).Não se aplica a substituição da 

pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e 

seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu 

inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 704129 Nr: 1300-21.2020.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO CABRAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIDELCI SOARES MARQUES 

- OAB:27865/O

 Código: 704129

Vistos etc.

 Inobstante o requerimento de fls. retro, intimem-se as causídicas Anildeci 

Soares Marques e Anne Karoline Soares Nunes, via DJE e por e-mail, para 

que procedam com o disposto no Artigo 112 do Código de Processo Civil, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de oficiar à OAB.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 28 de Abril de 2020.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 61/2020-cnpar

 O Doutor Cleber Luis Zeferino de Paula, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições 

legais,

CONSIDERANDO a Portaria-Conjunta n. 305/2020, de 28 de abril de 2020, a 

qual prorroga o prazo de fechamento das portas do Palácio da Justiça, 

dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer 

dependências do serviço judicial, e do regime obrigatório de teletrabalho, 

em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, e altera a Portaria-Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020 

e a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020, e dá outras 

providências;

RESOLVE:

PRORROGAR para 15 de maio de 2020, os prazos estabelecidos nas 

portarias 43/2020-cnpar, 44/2020-cnpar, 47/2020-cnpar , 52/2020-cnpar e 

56/2020-cnpar , mantendo-se inalterados os demais termos das referidas 

portarias.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Sinop, 29 de abril de2020

 Assinada Digitalmente

Cleber Luis Zeferino de Paula

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação 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:

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

Parte(s) Polo Passivo:

WENDELL RIBEIRO DE MORAES (REQUERIDO)

 

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

Intimação 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))
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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))

 

INTIME-SE O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DAS PESQUISAS RENAJUD ID 31627599.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002319-37.2016.8.11.0015

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:

JELSON GUILHERME DE ANDRADE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1002319-37.2016.8.11.0015. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JELSON 

GUILHERME DE ANDRADE Vistos em correição. Indefiro o pedido de Id 

3876267, tendo em vista que o veículo discutido no processo não foi 

localizado conforme certidão do oficial de justiça de Id 4810305. Logo, 

manifeste a parte requerente o que entender de direito no prazo de 10 

dias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 28 de abril de 2020. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001074-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1001074-20.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: LUCIMARA 

RIBEIRO DA SILVA Vistos em correição. Banco Bradesco Financiamentos 

S.A. ajuizou ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, 

em face de Lucimara Ribeiro Da Silva, ambas qualificadas, em virtude de 

inadimplemento de obrigação da mutuária garantido por alienação fiduciária 

do objeto da lide, nos termos da cópia inclusa do instrumento contratual, 

incorrendo em mora conforme instrumento de protesto extrajudicial. 

Pleiteou expedição de busca e apreensão liminarmente; a citação da parte 

requerida; e a procedência da demanda, para confirmar a liminar 

definitivamente e consolidar a posse e a propriedade em seu favor do bem 

em questão, com a condenação da parte demandada nas verbas de 

sucumbência. Atribuiu à causa o valor de R$ 12.962,05 instruindo-a com 

os documentos de Ids. 11774250,11774270,11774278 e 11785140 

Decisão inaugural de Id. 12134593, deferindo a liminar pretendida, sendo 

cumprida conforme auto de busca, apreensão e depósito de Id. 12578969, 

ocasião em que a parte requerida foi devidamente citada, conforme 

certidão de Id. 16822439 – p. 01, quedando-se inerte até o momento (Id. 

17638539). É o relatório. Julgo. Prescindível a produção de outras provas 

em audiência, face o conjunto probatório existente, que é suficiente para 

formação do convencimento. Dicção do Decreto-Lei n.º 911/1966 e arts. 

353 e 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que tratam do julgamento 

antecipado da lide. Liminar deferida, a busca e apreensão do veículo foi 

efetivada, consoante auto de Id. 15854366, ocasião em que a parte 

requerida também foi citada (Id. 15854366 – p. 02), sendo intimada a 

purgar a mora em 05 dias. Não o fez. Apreendido o bem alienado 

fiduciariamente, conforme o termo do contrato de mútuo e seu registro no 

órgão de trânsito respectivo; e não purgada a mora, a teor do disposto no 

§ 2.º do art. 3.º do Decreto-Lei n.º 911/1969, no quinquídio legal, resta 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem indicado 

no contrato de alienação fiduciária de Id. 4702554, melhor descrito no auto 

de busca e apreensão de Id. 15854366, em favor do credor fiduciário, in 

casu, a parte autora, a teor do disposto § 1.º do mesmo dispositivo legal 

acima assinalado. Calha assentar que cabe às repartições competentes, 

se for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária, conforme autorizado pelo § 1.º do art. 3.º do 

Decreto-Lei n.º 911/1969, às expensas do interessado ou responsável 

contratualmente. Sendo assim, torna-se imperativo reconhecer a 

procedência da presente ação, com a condenação da parte requerida nos 

ônus sucumbenciais. Sem prejuízo do resultado desta causa, o credor 

fiduciário deverá cumprir com rigor o disposto no § 4.º do art. 1.º do 

Decreto-Lei n.º 911/1969, sobretudo sua parte final, no sentido de 

entregar ao devedor fiduciante eventual saldo porventura apurado, depois 

de vendido o bem, liquidado o crédito e glosadas as despesas inerentes. 

Isto posto, com estribo nos arts. 3.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, e 

487, inciso I, do CPC, julgo procedente a pretensão inicial, a declarar 

consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cumprindo o explicitado no parágrafo 

anterior, confirmando a liminar deferida, que torno definitiva. Condeno a 

parte requerida a pagar as custas e as despesas processuais, assim 

como honorários advocatícios, que arbitro em 10%, do valor atribuído à 

causa. Por fim, proceda-se a baixa da restrição judicial lançada via 

sistema Renajud no prontuário do veículo objeto do contrato em questão 

(Id. 5036585). Interposto recurso de apelação, independentemente da 

análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos 

arts. 994 a 1.014 do CPC, intime-se a parte apelada para as 

contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem 

demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. Preclusas 

as vias recursais, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

com as baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. P. 

I. C. Sinop - MT, 28 de abril de 2020. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-616 HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004973-55.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RARISON GAIA DA SILVA (REQUERENTE)

LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004973-55.2020.8.11.0015. Vistos etc. 1. 

Verifica-se que a peça inicial da ação em tela foi endereçada ao Juízo da 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca. 2. Destarte, 

determino a imediata redistribuição do feito para a Vara Especializada de 

Família e Sucessões desta Comarca, observadas as formalidades legais. 

3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010436-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIO AZUL AGROPASTORIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

ANTONIO MARCOS DOS REIS (EXECUTADO)

 

Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação e demais 

atos; conforme petição ID. 31626787.
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001574-23.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KAUÊ LUCAS DE ALMEIDA MESQUITA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001574-23.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Certifique-se sobre o decurso de prazo para 

apresentação de defesa por parte da requerida. 2. Na sequência, dê-se 

vistas dos autos ao Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do CPC. 

3. Após, voltem os autos conclusos. 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: 8010864-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES SANTOS (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 8010864-74.2016.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Tendo em vista a decisão de ID 3022226, 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, juntando 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. Ainda 

no prazo supra, deverá a parte requerente, a fim de facilitar o exame dos 

autos, emendar a inicial, organizando a petição inicial e os documentos 

que a acompanham em ordem cronológica, procedendo com a 

identificação correta de cada um, nos termos do artigo 32, §§1º a 3º, 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, 29 de abril de 2020. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005442-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZENA FERNANDES DE MORAES SILVA (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005442-09.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Defiro o pedido formulado pela parte requerente 

em ID 11701578. 2. Designe-se nova audiência de tentativa de conciliação, 

nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com 

a pauta do conciliador/mediador credenciado. 3. Cite-se a parte requerida, 

na forma e no endereço indicados em ID 11701578, 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. 4. 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). 5. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 6. 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: 1005037-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIONATAN MACIEL GODOI DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ASSMANN OAB - MT24590/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: 1005037-36.2018.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Tendo em vista a decisão de ID 15402173, 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, 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. 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, 29 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008694-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVOR LUIZ GUINDANI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008694-20.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Tendo em vista a decisão de ID 15295050, 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, complementar a inicial, 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 
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cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. 1.1. No 

mesmo prazo, intimem-se as partes para 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 supra, com ou sem manifestação, o que 

deverá ser certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004734-51.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OSANAM GOMES DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIÃO DONIZETE DE OLIVEIRA (REU)

ANTONIO HUMBERTO CESAR FILHO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004734-51.2020.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Sinop/MT, 29 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007263-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEANDRE CORTEZ BRAIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE EMANUELLE RIBEIRO DOS SANTOS OAB - MT21690/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO NICOLAU DE CASTRO OAB - SP292121 (ADVOGADO(A))

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007263-48.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, recebo o aditamento da inicial 

de ID 11453493, para inclusão do Banco do Brasil S/A no polo passivo da 

lide, porquanto realizada antes da citação válida da requerida Companhia 

de Seguros Aliança do Brasil (art. 329, I, do CPC). Retifique-se na D.R.A. 

2. Designe-se nova audiência de tentativa de conciliação, nos termos do 

art. 334 do Código de Processo Civil, em conformidade com a pauta do 

conciliador/mediador credenciado. 3. Cite-se a parte requerida Banco do 

Brasil S/A, no endereço indicado em ID 11453493 - Pág. 3, 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. 4. 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). 5. Intimem-se, 

sendo a parte requerente e a requerida Companhia de Seguros Aliança do 

Brasil na pessoa de seus respectivos advogados (art. 334, § 3º, CPC). 6. 

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: 1004816-82.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CANDIDA VERA GOMES (AUTOR(A))

G. G. D. A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS DE MELO COSTA OAB - MT21746/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERLI DE SOUZA MACHADO (REU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004816-82.2020.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Designe-se audiência de tentativa de 

conciliação, nos termos do art. 334 do Código de Processo Civil, em 

conformidade com a pauta do conciliador/mediador credenciado. 2. Cite-se 

a parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-a de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. 3. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, sendo a parte requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). 5. Sem prejuízo de ulterior 

revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária a parte requerente, vez que presentes os requisitos 

legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º. 6. Dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público, nos termos do artigo 178, II, do CPC. 7. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sinop/MT, 29 de abril de 2020. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1014493-73.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C. R. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO OAB - MT25273/O (ADVOGADO(A))

ELKE TICIANE VIEIRA SAKATA DIAS OAB - MT24613/O (ADVOGADO(A))

ROSANGELA ROCKENBACH OAB - 531.232.981-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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VAHYZA MONIQUE DE ARAUJO DIAS OAB - SP384673 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1014493-73.2019.8.11.0015 

REQUERENTE: C. R. G. REPRESENTANTE: ROSANGELA ROCKENBACH 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. 1. Diante do acordo de ID. 

31568563, cancelo a audiência de tentativa de conciliação designada para 

o dia 06/05/2020 às 15:30 horas. 2. Por conseguinte, vistas ao Ministério 

Público pelo prazo de 30 (trinta) dias. 3. Após, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de 

abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito em Substituição 

Legal

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007079-92.2017.8.11.0015

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:

MAURO ANTONIO GUEDES (REQUERIDO)

 

Intimar o advogado do autor para que junte nos autos no prazo de cinco 

(5) dias o comprovante de distribuição da carta precatória constante do ID 

22098945 perante o juízo deprecante, a qual foi encaminhada para Vossa 

Senhoria por correio conforme ID 23796639.

Intimação 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))

 

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
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Intimação 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))

 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001522-61.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

INTERCOR - SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULAR LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA DIEGOLI CALDEIRA OAB - SC0012024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCA ANDREIA ALVES SAMPAIO (EXECUTADO)

 

Intimar a advogada do credor para que no prazo de cinco (5) dias dê 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito ante a 

devolução da carta precatória constante do ID 31644546, sem o devido 

cumprimento.

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013043-95.2019.8.11.0015

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 OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Processo: 1013043-95.2019.8.11.0015. Certifico e dou fé que a 

contestação constante do ID 31270658 e os documentos que a instrui foi 

protocolada no prazo legal. SINOP, 16 de abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011483-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da autora de que fora designado o dia 11/12/2019, às 

14hs30min. para a realização da audiência de tentativa de conciliação, 

conforme certidão abaixo transcrita, ocasião em que deverá comparecer 

acompanhado da parte autora. NÚMERO DO PROCESSO: 

1011483-21.2019.8.11.0015 AUTOR(A): MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA 

RÉU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Certifico que, em cumprimento a 

determinação sob ID-23698271 designo Audiência de Tentativa de 

Conciliação para o dia 11 de dezembro de 2019, às 14hs30min., conforme 

autorizado pelo art. 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, ítem 2.17.4 

– VI da CNGC-MT e item 9.1.1 do Provimento nº- 56/07 – CGJ. Certifico 

ainda que, não será expedida intimação para a parte autora conforme 

artigo 334, § 3º ( A intimação do(a) autor(a) para a audiência será feita na 

pessoa de seu advogado).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011483-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011483-21.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos 

etc. 1. Defiro à substituição processual requerida no ID. 27236083, e 

consequentemente determino as devidas retificações na D.R. e A. 2. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 3. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011483-21.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NÚMERO DO PROCESSO: 1011483-21.2019.8.11.0015 AUTOR(A): 

MARGARIDA JOSEFA DE SOUZA REU: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos 

etc. 1. Defiro à substituição processual requerida no ID. 27236083, e 

consequentemente determino as devidas retificações na D.R. e A. 2. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado, sob pena de preclusão. 3. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos conclusos. 4. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 13 de abril de 2020. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Certidão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000907-32.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PANIA DA PENHA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WALLACE FRANCISCO PEREIRA GREATTI (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT6232-O 

(ADVOGADO(A))
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JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Processo: 1000907-32.2020.8.11.0015. Certifico e dou fé que a 

contestação constante do ID 31309638 e os documentos que a instrui foi 

protocolada no prazo legal. SINOP, 17 de abril de 2020 Vânia Maria Nunes 

da Silva Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001438-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor para que querendo no prazo de quinze (15) 

dias apresente impugnação à contestação de ID 31290645.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001433-96.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA OLEGARIO PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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))

 

Intimar os advogados das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão.

Certidão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003572-21.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GUARATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON EDUARDO MANNRICK OAB - MT26997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SET IMOBILIARIA LTDA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

3ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho de ID 

30962843 o embargante manifestou conforme ID 31341692. Sinop, 22 de 

abril de 2020. Vânia Maria Nunes da Silva Gestor(a) Judiciário(a

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004844-50.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELVIO AMATORE TRAMONTINA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado do autor para que manifeste nos autos no prazo de 

cinco (5) dias quanto a purgação da mora de ID 31623076.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006548-35.2019.8.11.0015

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:

CRISTIANE KAMINSKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI OAB - MT0004360A (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1006548-35.2019.811.0015 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002749-81.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO SILVA HARTMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1002749-81.2019.811.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR do 

despacho que segue abaixo transcrito: "Tendo em vista que não foi 

provido o recurso interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade, 

concedo ao requerente o prazo de cinco dias para que o requerente 

comprove o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015624-83.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDI MARA RONCONI NETO (REQUERIDO)

 

Autos nº 1015624-83.2019.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR do despacho 

que segue abaixo transcrito, bem como para dar andamento ao feito, 

tendo em vista que decorreu o prazo de suspensão requerido: "Intime-se o 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000158-15.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELY FERREIRA MESQUITA (REQUERIDO)

 

Autos nº 1000158-15.2020.8.11.0015 INTIMAÇÃO do AUTOR do despacho 

que segue abaixo transcrito: "Intime-se o requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, proceda ao recolhimento das custas processuais, 

sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se."

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010376-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SAMOEL RIBEIRO DA SILVA (REU)
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SAMOEL RIBEIRO DA SILVA - COMERCIO - ME (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1010376-73.2018.8.11.0015 Intime-se a 

empresa Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A 

para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar o contrato de cessão de crédito 

com a especificação de quais títulos foram cedidos à cessionária, sob 

pena de indeferimento da substituição processual. Intime-se. tf

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000631-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIANE MORENO DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desde que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Advertência: Caso não haja manifestação em trinta dias, 

a carta precatória será devolvida sem cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012721-75.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CEOLATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA ALVES SANTOS OAB - MT0003524A (ADVOGADO(A))

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO OAB - MT0018491A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALDAIL SIDNEY DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e considerando a entrada em vigor da 

Portaria CGJ Nº 142, de 8/11/2019, procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no JUÍZO DA COMARCA DE SORRISO/MT, 

devendo a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desde que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” E no caso de Comarca diversa à do Juízo de origem, o 

artigo 3º da Portaria CGJ Nº 142, de 08/11/2019: "Art. 3º A guia para 

pagamento da diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça, 

por meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e informar os 

dados do zoneamento para o devido cumprimento]"

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007355-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO(A))

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO (EXECUTADO)

EZEQUIEL ANTONIO ZUCCO - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e considerando a entrada em vigor da 

Portaria CGJ Nº 142, de 8/11/2019, procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no JUÍZO DA COMARCA DE UNIÃO DO SUL 

termo de CLAUDIA/MT, devendo a referida importância ser paga na forma 

disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir 

transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de 

Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º 

Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à respectiva 

tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desde que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” E no caso de Comarca diversa à do Juízo de origem, o 

artigo 3º da Portaria CGJ Nº 142, de 08/11/2019: "Art. 3º A guia para 

pagamento da diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça, 

por meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e informar os 

dados do zoneamento para o devido cumprimento]"

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1004527-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MATEUS DE ALMEIDA OLIVEIRA 04856518151 (REQUERENTE)

RAFAEL MATEUS DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT17868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1004527-52.2020.8.11.0015 Verifico que a parte 

requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento do pedido e, em conformidade com 

o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve a parte requerente 

comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento das 

custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte.” 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). 

“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 
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nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando comprovante de rendimentos mensais, 

declaração de imposto de renda, entre outros outros documentos, sob 

pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. T

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004576-93.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE VINCENZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADM DO BRASIL LTDA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1004576-93.2020.8.11.0015 Verifico que a parte 

requerente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, benefício este 

que é destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de pagar as 

custas do processo sem comprometer o seu sustento. Ante a ausência de 

elementos que autorizem o acolhimento do pedido e, em conformidade com 

o disposto no artigo 99, §2º, do CPC/2015, deve a parte requerente 

comprovar que não possui condições de efetuar o pagamento das 

custas/despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Nesse 

sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA — INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE 

PROVA — FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — 

NECESSIDADE. Deve-se, antes do indeferimento do pedido de assistência 

judiciária, facultar à parte ministrar prova de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem 

prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Recurso provido em parte.” 

(AI 49835/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015). 

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – DECLARAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA 

HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). À vista do exposto, intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a 

hipossuficiência, juntando comprovante de rendimentos, declaração de 

imposto de renda, etc, sob pena de indeferimento da gratuidade. Intime-se. 

T

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003026-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RUI IVANES GEHRES (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e considerando a entrada em vigor da 

Portaria CGJ Nº 142, de 8/11/2019, procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no JUÍZO DA COMARCA DE LUCAS DO RIO 

VERDE/MT, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desde que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” E no caso de Comarca diversa à do Juízo de origem, o 

artigo 3º da Portaria CGJ Nº 142, de 08/11/2019: "Art. 3º A guia para 

pagamento da diligência deverá ser emitida no site do Tribunal de Justiça, 

por meio da opção "cumprir diligência na: outra comarca" e informar os 

dados do zoneamento para o devido cumprimento]"

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1013300-91.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPO INCORPORADORA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI OAB - MT19753/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ROBERTO ROTHER (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1013300-91.2017.8.11.0015 Verifico que no 

Id. 24826847 houve a busca de endereços do executado, sendo que, em 

um dos endereços encontrados ainda não foidiligenciado. Desta forma, 

expeça-se carta de citação do executado para o Bairro Residencial 

Buritis. Restando infrutífera as diligências, determino a busca de endereço 

do executado LEANDRO ROBERTO ROTHER – CPF nº 057.685.569-31, 

através do sistema INFOJUD. Localizado endereço diferente dos já 

diligenciados, cite-se nos termos da decisão de Id. 11145409. Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012034-35.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO ANTONIO FURTADO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1012034-35.2018.811.0015 Defiro o 

requerimento de Id. 25497181, consoante estabelece o art. 3º, §9º, do 

Decreto-Lei 911/69, e determino a restrição do veículo, Placa: NGD-3786, 

pelo sistema Renajud. Intime-se a parte autora para indicar a localização 

do bem, a fim de efetivar a liminar, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção sem resolução do mérito. Intime-se. TF

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006516-30.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE LEMES DA SILVA PEREIRA (REQUERIDO)

LUIZ FERNANDO LEMES PEREIRA (REQUERIDO)
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LEMES PEREIRA COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Autos nº 1006516-30.2019.8.11.0015 O pedido 

formulado no id 28567696 não pode ser atendido haja vista que não faz 

parte da ordem deprecada, devendo o exequente providenciar o 

aditamento da missiva, mediante requerimento ao juízo de origem. 

Aguarde-se por trinta dias. Se não houver providencias, devolva-se, com 

as devidas baixas. TF

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003475-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID BORGES SEVERINO (REU)

IVANA GONCALVES BORGES (REU)

ISRAEL ALIMENTOS LTDA - EPP (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA MELLER SILVA OAB - PR41654 (ADVOGADO(A))

GILSON HUGO RODRIGO SILVA OAB - PR72415 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO indicado na certidão de Id. 26246945, devendo a 

referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 29 de abril de 2020. Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1010520-13.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO PEREIRA DUARTE (REQUERIDO)

MARCOS PEREIRA DUARTE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO JARDIM JACARANDÁS, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento 

n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para 

pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 29 de abril de 2020. Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004693-84.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT12113-O (ADVOGADO(A))

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - MT4427-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HP COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

HAILTON PEDRINHO ZEILINGER (REQUERIDO)

VIVIANE MAIZA ROHLING (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, devendo a referida importância 

ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das 

diligências dos Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal 

do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desde que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.” Advertência: 

Caso não haja manifestação em trinta dias, a carta precatória será 

devolvida sem cumprimento. Sinop-MT, 29 de abril de 2020 Clarice Janete 

da Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001260-72.2020.8.11.0015

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))

 

Certifico e dou fé que a contestação foi protocolada no prazo de lei. Nos 

termos da Legislação vigente, intimo o(a) advogado(a) da parte autora 

para em quinze dias impugná-la. Sinop-MT, 29 de abril de 2020 Clarice 

Janete da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008794-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA CAMILA ZAMONER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENEIAS ROBERTO PELIZON (REU)

 

Nos termos da legislação vigente procedo à INTIMAÇÃO do (a) advogado 

(a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento 

da diligência do(a) Senhor(a) Oficial de Justiça, para o cumprimento do 

Mandado no BAIRRO indicado na manifestação de Id. 30422808, devendo 

a referida importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do 

Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: “Art.4º A 

guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 
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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-MT, 29 de abril de 2020. Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004608-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER HILDENBRANDT (AUTOR(A))

HEDWIG HILDEBRANDT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO VISAO INSUMOS AGRICOLAS EIRELI (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1004608-98.2020.8.11.0015 Verifico que os requerentes 

pretendem o parcelamento das custas processuais e taxa judiciária. O 

Código de Processo Civil e a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC preveem a 

possibilidade de parcelamento das despesas processuais (art. 98, §6º e 

art. 468, §§ 6º e 7°, respectivamente). Entretanto, o parcelamento das 

custas processuais é destinado àqueles que demonstram que não tem 

condições momentâneas de pagar as custas do processo, sem 

comprometer o próprio sustento. Assim, ante a ausência de elementos que 

autorizem o acolhimento do pedido, intimem-se os requerentes para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovarem a hipossuficiência momentânea, 

apresentando comprovante de rendimentos, declaração de Imposto de 

Renda, etc, sob pena de indeferimento do pedido de parcelamento. 

Intimem-se. T

Decisão

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007361-62.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIZETE TEREZINHA DE CARLI PASQUALOTTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAER PEREIRA MACIEL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANESSA ABRANTES DA SILVA RODRIGUES OAB - MS22512 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Autos nº 1007361-62.2019.8.11.0015 A gratuidade da 

justiça é benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições 

de litigar sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece 

que a parte gozara dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

mediante simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a 

presunção instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. O Código de Processo Civil de 

2015, no caput do artigo 98, dispõe sobre aqueles que podem ser 

beneficiários da justiça gratuita: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei”. No caso dos autos, verifico não 

haver qualquer indicação de que a embargante não possa assumir as 

despesas processuais, uma vez que, no contrato executado está 

qualificada como pecuarista. Intimada para comprovar a hipossuficiência 

alegada, na qual foi determinada a apresentação de declaração de 

Imposto de Renda de Pessoa Física, Carteira de Trabalho , entre outros 

documentos, juntou apenas extrato do SPC, demonstrando a existência de 

registro de inadimplência e de protestos. Entretanto, a existência de 

registros nos órgãos de proteção ao crédito, por si só, não é suficiente 

para a concessão da justiça gratuita. Ademais, os embargos visam a 

defesa nos autos da ação de execução de título no valor de R$300.000,00 

(trezentos mil reais), oriundos de contrato de compra e venda de imóvel 

urbano celebrado com o exequente/embargado. Assim, a existência de 

dívidas, por si só, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência, 

logo, não demonstrou a ausência de condições para arcar com o 

pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo do próprio 

sustento ou de sua família, tampouco a impossibilidade momentânea. A 

propósito: “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A 

assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo qual somente 

pode ser deferida quando comprovada a condição especial por qual 

passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição 

Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, 

Publicado no DJE 20/08/2015). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Indeferimento 

de pedido de gratuidade judiciária. PESSOA JURÍDICA. INADMISSIBILIDADE. 

Falta de comprovação de situação de impossibilidade de pagamento que 

autorize o benefício. NEGADO PROVIMENTO.” (TJ-SP - AI: 

21873030220188260000 SP 2187303-02.2018.8.26.0000, Relator: Ruy 

Alberto Leme Cavalheiro, Data de Julgamento: 05/09/2019, 1ª Câmara 

Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 06/09/2019) Assim, 

indefiro a gratuidade, determinando a intimação do embargante para 

recolher as custas e taxa judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de indeferimento da inicial. Intimem-se. TF

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004705-98.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL WINTER OAB - MT0011470S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1004705-98.2020.8.11.0015 Cuida-se de pedido de 

tutela de urgência, proposto por DANIEL WINTER em face de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, alegando que firmou contrato de 

financiamento de veículo com o requerido para pagamento em 48 

(quarenta e oito) parcelas. Aduz que, em 28/02/2020, efetuou o 

pagamento antecipado das parcelas vincendas, quitando integralmente o 

financiamento. Acrescenta que, não obstante tenha encaminhado ao 

requerido o comprovante de quitação do financiamento , tem recebido 

mensagens e ligações de cobranças para pagamento das parcelas, além 

de comunicados do SERASA, informando a inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Requer a concessão de tutela de urgência, 

a fim de que o requerido cesse as cobranças realizadas por diversos 

meios de comunicação (telefones, mensagens, cartas), bem como se 

abstenha de incluir o nome do requerente nos órgãos de proteção ao 

crédito (SPC/SERASA/SCPC), ou promova a exclusão, caso já tenha 

inserido. Com a inicial, vieram os documentos de id °. 31440944 a 

31444345. DECIDO O artigo 300 do CPC/2015 (Lei nº 13.105/2015) 

estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo 

estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência, não 

será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão. 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. Analisando os documentos acostados 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 104 de 379



na inicial, verifico que o contrato de financiamento de id n°. 31440950 

comprova a relação jurídica entabulada entre as partes. Ademais, o 

comprovante de pagamento de id n°. 31440954 demonstra, em sede de 

cognição sumária, que o requerente efetuou o pagamento das parcelas 

vincendas de n°. 34 a 48, dando quitação ao contrato de financiamento. 

Outrossim, o comunicado do SERASA (id n°. 31440961) demonstra que o 

banco requerido solicitou a inclusão do nome do requerente nos órgãos de 

proteção ao crédito, referente ao débito em discussão. Assim, 

comprovada a quitação da obrigação pelo requerente, não há razão para 

a efetivação da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito 

pelo requerido. Ademais, é cediço que a inclusão do nome do requerente 

nos órgãos de proteção ao crédito possui nefastos efeitos na vida de 

qualquer indivíduo, o que demonstra o perigo de dano. Ademais, não há 

risco de irreversibilidade no deferimento da medida, de modo que o 

deferimento do pedido é medida que se impõe. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. Caso concreto em que há elementos suficientes 

para a concessão da tutela de urgência. O recorrente possui uma única 

inscrição nos cadastros do SERASA EXPERIAN que, conforme prova dos 

autos, diz respeito a ação judicial com débito já quitado. Sabe-se que a 

negativação do crédito repercute negativamente na vida da pessoa, o que 

se evidencia quando se trata de um produtor rural, como é o caso. Assim, 

a permanecer a restrição indevida, acabará o agravante sofrendo 

consequências desnecessárias, o que se pretende evitar com a medida 

em questão. Decisão reformada. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70079904397, Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 27/03/2019)”. 

(TJ-RS - AI: 70079904397 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de 

Julgamento: 27/03/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 29/03/2019) Posto isso, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do CPC, para o fim de 

determinar que o requerido cesse as cobranças em relação ao contrato 

de financiamento sub judice, bem como para que se abstenha de incluir o 

nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito, ou caso já tenha 

incluído, promova a sua exclusão, até ulterior deliberação em contrário, 

sob pena de multa diária, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia. 

Ademais, designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 

19/11/2020, às 16h45min, a ser realizada pelo Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40. Cite-se a 

parte requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, 

conforme disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a 

contestação poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou de mediação, 

quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver 

autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), observando as matérias de 

defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no 

mandado que o não comparecimento injustificado de qualquer das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da 

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

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes 

deverão estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos (art. 334, § 9º, CPC). Intimem-se, sendo o requerente na pessoa 

de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Intime-se. T

Decisão Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1003415-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON IOMBRILLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA OAB - MT11543/B 

(ADVOGADO(A))

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI OAB - MT0015884A (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA OAB - MT11063-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO JOSE MINOZZO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

Cuida-se de ação de notificação judicial, em que não há lide propriamente 

dita e, portanto, não há sentença de mérito. Assim, diante do desinteresse 

do requerente na realização da notificação, arquivem-se os autos, com as 

devidas baixas.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1014693-80.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIA APARECIDA LIMA DOS SANTOS BARBOSA (AUTOR(A))

ELIZANGELA BECKMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1014693-80.2020.8.11.0015 As requerentes alegam 

que adquiriram um imóvel urbano, mediante instrumento particular de 

compromisso de compra e venda firmado com a requerida, e que 

efetuaram o pagamento de 57 (cinquenta e sete) parcelas, quando, em 

razão de problemas financeiros, manifestaram a intenção de rescindir o 

contrato. Aduzem que a proposta de rescisão contratual amigável 

apresentada pela requerida é incabível, uma vez que prevê a retenção de 

20% do valor total do imóvel, o que se mostra abusivo. Afirmam ser ilegal 

referida retenção, pugnando, em tutela de urgência, que a requerida seja 

compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial 

em nome das requerentes; bem com que se abstenha de efetuar 

restrições em nome das requerentes junto aos órgãos de proteção ao 

crédito. DECIDO. 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 

as requerentes aderiram 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 sexta, parágrafo segundo), 

nota-se a plausibilidade do direito invocado, diante da cláusula penal 

fixada no importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do imóvel. 

Assim, a princípio, se mostra excessiva a retenção de montante sobre o 

valor integral do imóvel 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, diante da 

plausibilidade do direito, considerando o impasse referente à restituição 

dos valores pagos; bem como o perigo da demora, consubstanciado no 

risco da requerentes verem seus nomes negativados nos órgãos de 

proteção ao crédito, o que acarreta evidente abalo ao crédito, há de serem 

deferidos os pedidos de suspensão da exigibilidade das parcelas 

contratadas e que a requerida se abstenha de negativar os nomes dos 

requerentes. 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 os nomes das requerentes 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 
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16h00min, 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 as requerentes na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). T

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009749-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEONICE FERNANDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1009749-69.2018.8.11.0015 Trata-se de pedido de tutela 

de urgência, proposto por CLEONICE FERNADES DA SILVA em face de 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, alegando que firmou com 

Cédula de Crédito Bancário, com garantia de alienação fiduciária, a qual 

possui abusividades, a saber: capitalização de juros mensal, sem 

expressa previsão contratual; juros remuneratórios que ultrapassam a 

média do mercado; encargos moratórios cobrados durante o período de 

normalidade. Apresenta o valor incontroverso das parcelas (R$283,15 – 

duzentos e oitenta e três reais e quinze centavos) e pugna, em tutela de 

urgência: autorização para o depósito judicial do valor incontroverso; que 

seu nome não seja incluído nos órgãos de restrição ao crédito; a sua 

manutenção na posse do veículo e a suspensão da cobrança das 

parcelas. DECIDO. 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. Analisando os 

documentos acostados à inicial, verifico que não restou demonstrada a 

probabilidade do direito da requerente, pois, no que se refere à 

capitalização mensal dos juros, esta é admitida pela Lei nº 10.931/04, 

artigo 28, § 1º, I, desde que pactuada. Ademais, o Colendo Superior 

Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a capitalização mensal de 

juros é admitida nos contratos firmados após a publicação da Medida 

Provisória nº 1.963-17/2000, ou seja, 31/03/2000, desde que a 

capitalização tenha sido expressamente pactuada. A propósito: “REVISÃO 

CONTRATUAL – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – PACTA SUNT 

SERVANDA – POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL - TABELA 

PRICE - ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Não há 

irregularidade na utilização da tabela price, em razão da distribuição dos 

juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem 

pagas sejam de valor constante. A utilização da tabela price, por si só, 

não implica em ilegalidade ou em reconhecimento de capitalização de juros. 

(TJ-MT - APL: 00267853420168110041376192018 MT, Relator: DES. 

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/07/2018, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

10/07/2018)”. Ademais, a taxa de capitalização mensal de juros consta de 

forma expressa no contrato ao prever na cláusula “Encargos 

Remuneratórios”, item “V-1 – Encargos Remuneratórios (juros da 

operação), sendo a Taxa de Juros Efetiva anual obtida aplicando-se a 

regra de capitalização mensal de juros convencionados livremente pelas 

partes [...]” (id n°. 22507660 – pág.1). Quanto aos juros remuneratórios, 

para afastar os encargos cobrados pelo requerido é necessário analisar 

se a taxa de juros aplicada no contrato se encontra exorbitante, 

destoando da média do mercado, o que será analisado no mérito, uma vez 

que conforme preceitua a Súmula n. 382, do STJ, “a estipulação de juros 

remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica 

abusividade”. Do mesmo modo, não se vislumbra a cobrança de encargos 

moratórios durante o período de normalidade, uma vez que a cédula de 

crédito bancário prevê a sua cobrança somente no período de 

inadimplência (cláusula – consequências do atraso no pagamento) e a 

parte requerente não colacionou nenhum documento comprovando a 

incidência de encargos de mora no período de normalidade contratual. 

Logo, não é possível acolher a pretensão de depósito valor inferior ao 

contratado, para fins de elidir a mora. Nesse sentido, tem-se a 

jurisprudência: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO - REVISIONAL DE 

CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - DEPÓSITO DE VALOR 

INCONTROVERSO - AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA - 

IMPOSSIBILIDADE - RECURSO QUE BUSCA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA 

SEM DEMONSTRAÇÃO DE ERRO OU INJUSTIÇA NA DECISÃO 

GUERREADA - REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Para se 

afastar os efeitos da mora, mantendo o agravante na posse do bem e 

obstando ou excluindo as anotações restritivas de crédito realizadas em 

seu nome, é necessário que os depósitos correspondam às prestações 

pactuadas. Se o agravante pretende apenas a rediscussão da matéria já 

apreciada no agravo de instrumento, não demonstrando qualquer erro ou 

injustiça na decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios 

fundamentos.” (STJ - AgRg no AREsp 348.724/MS, Rel. Ministro MARCO 

BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017). 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – 

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – 

DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO PACTUADO – NÃO AFASTAMENTO 

DA MORA E SEUS EFEITOS – POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO 

DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - UTILIZAÇÃO DE 

MEIOS LEGAIS PARA REAVER O POSSE DO VEÍCULO – RECURSO 

IMPROVIDO. (...) A consignação de valor inferior ao pactuado não tem o 

condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a 

inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem 

como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o 

bem. Inexistindo argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, 

impõe-se a sua manutenção.” (TJMT - AI 99985/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 25/11/2016). Do mesmo modo, a 

mera discussão acerca do débito não inviabiliza a inscrição do nome de 

devedor nos cadastros de inadimplentes, nem autoriza manter posse do 

veículo financiado, tampouco a suspensão das cobranças extrajudiciais 

ou judiciais dos valores inadimplidos. Posto isso, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Nos termos do art. 334 do Código de 

Processo Civil, designo audiência para tentativa de conciliação para o dia 

26/11/2020, às 13h, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e 

Cidadania desta Comarca, no Fórum local, sala 40. Cite-se a parte 

requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, conforme 

disposto do artigo 334 do CPC, cientificando-o de que a contestação 

poderá ser apresentada, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, a 

contar da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 

335, inciso I, do CPC), observando as matérias de defesa elencadas nos 

artigos 336 e 337 do CPC. Deverá constar no mandado que o não 

comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 02% (dois por cento) da vantagem 

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

ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC), bem como que as partes deverão estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Intimem-se, sendo a requerente na pessoa de seu advogado 

(art. 334, § 3º, CPC). T

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006456-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA HASSE OAB - MT8689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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FABIO DEL CANALE VIZENTIM (EXECUTADO)

AGRO SEEDS ARMAZENS GERAIS LTDA (EXECUTADO)

DALTON ROBERTO CAGNINI (EXECUTADO)

CAMILO PERAZZOLI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO FANHANI ALVES OAB - MT17046-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Autos nº 1006456-91.2018.8.11.0015 HOMOLOGO por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a desistência 

da ação, em relação aos executados Vecelli Armazéns Gerais Ltda, 

Dalton Roberto Cagnini e Fábio Del Canale Vizentim. Anote-se na DRA, a 

exclusão dos executados. HOMOLOGO A TRANSAÇÃO entabulada entre 

as partes no Id. 30747327, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e determino a SUSPENSÃO do processo n° 

1006456-91.2018.8.11.0015 – AÇÃO DE EXECUÇÃO até a data aprazada 

para o pagamento da última parcela informado no acordo. Transitada esta 

em julgado, autorizo o levantamento dos valores bloqueados no Id. 

29527015, transferindo-os para a conta indicada no acordo, em favor do 

exequente. Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser 

certificado, intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção 

do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo 

Civil. Intimem-se. TF

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005620-84.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA DA SILVA TORIANI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo nº 1005620-84.2019.8.11.0015 Cuida-se de 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por RODOBENS 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de ANDREIA MARIA 

MOSCHEN. No Id. 19787105, foi pactuado acordo entre as partes, o qual 

foi devidamente homologado, suspendendo-se o processo (ID: 23572838). 

Intimada a parte autora para se manifestar , quedou-se inerte, conforme 

certificado no Id. 31040644. DECIDO. Diante do cumprimento da obrigação, 

com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO o processo, com 

julgamento de mérito. Transitada esta em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. TF

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008106-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. F. P. (REU)

L. C. B. (REU)

A. P. B. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA RODRIGUES ATAYDE RIVA OAB - MT14701/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1008106-13.2017.8.11.0015. Vistos. 1. Considerando o teor da 

Portaria-Conjunta. 247, de 16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, especialmente o disposto em 

seu art. 15, inciso I (recomendação de reagendamento das audiências), 

redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de agosto 

de 2020, às 16:00 horas. 2. Deverão ser cumpridos os atos dispostos na 

decisão de ID. 27487789. 3. Às providências. Sinop/MT, 17 de março de 

2020. Gleidson De Oliveira Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006913-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

J. C. B. (REQUERENTE)

I. Y. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-138 EDITAL DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNICA Prazo do Edital: 20 

Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO 

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA PROCESSO n. 

1006913-26.2018.8.11.0015 Valor da causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: 

[Honorários Advocatícios, Guarda, Fixação, Reconhecimento / Dissolução]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: ISABELLY YANNE BENDER 

Endereço: RUA DAS PETÚNIAS, 612, - DE 533/534 AO FIM, JARDIM 

PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 78556-116 Nome: JESSICA CAMILA BENDER 

Endereço: RUA DAS PETÚNIAS, 612, - DE 533/534 AO FIM, JARDIM 

PARAÍSO, SINOP - MT - CEP: 78556-116 POLO PASSIVO: GUSTAVO 

RICARDO BARBOSA, documentos não informados nos autos, que se 

encontra em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, para comparecer à audiência de 

conciliação, instrução e julgamento redesignada para o dia 20 de agosto 

de 202, às 14:00h, a realizar-se no gabinete da Vara Especializada da 

Família e Sucessões de Sinop/MT, devendo comparecer acompanhado de 

seus advogados e suas testemunhas, independentemente de prévio 

depósito de rol, importando a ausência da parte autora em extinção e 

arquivamento do processo e a ausência da parte ré em confissão e 

revelia (art. 7º, Lei n. 5.478/68). DESPACHO 1: Vistos. 1. Considerando o 

teor da Portaria-Conjunta. 247, de 16 de março de 2020, do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre as medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), 

no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, especialmente o 

disposto em seu art. 15, inciso I (recomendação de reagendamento das 

audiências), redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 20 

de agosto de 2020, às 14:00 horas. 2. Às providências. DESPACHO 2: 

Vistos. 1. Por se tratar de processo na qual possui rito especial e tendo 

em vista a necessidade de se priorizar a intimação pessoal, determino a 

realização de buscas junto ao Sistema de Informações Eleitorais – SIEL e 

ao portal dos magistrados, visando à localização do atual endereço da 

parte requerida. 2. Designo, desde já, audiência de conciliação, instrução 

e julgamento para o dia 18 de março de 2020, às 14:30 horas (horário de 

Cuiabá-MT), a ser realizada neste gabinete da Vara Especializada da 

Família e Sucessões, sito no fórum dessa Comarca. 2.1. Cite-se o (a) réu 

(ré) e intimem-se as partes e seus advogados para que compareçam à 

audiência. 2.2. Consigne-se no mandado que as partes deverão ir 

acompanhadas de seus advogados e suas testemunhas, 

independentemente de prévio depósito de rol, importando a ausência da 

parte autora em extinção e arquivamento do processo e a ausência da 

parte ré em confissão e revelia (art. 7º, Lei n. 5.478/68). 2.3. Ciência à 

Defensoria Pública, se alguma das partes for representada em juízo pela 

Defensoria Pública, e ao Ministério Público, se houver interesse de 

incapaz. 3. Na hipótese de o endereço do requerido ser localizado por 

meio da diligência determinada no item 1, determino sua citação e intimação 

de forma pessoal para comparecer à audiência designada no item 2. 3.2. 

Sem prejuízo, em concomitância com a pesquisa de endereço, cite-se a 

parte requerida por edital, com prazo de 20 (vinte) dias e intimem-se as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 107 de 379



partes e seus advogados para que compareçam à audiência. 3.3. 

Decorrido o prazo do edital, desde já decreto a revelia da parte requerida 

e, por conseguinte, com fulcro no art. 72, inciso II, do Código de Processo 

Civil, nomeio membro da Defensoria Pública atuante na Comarca de 

Sinop/MT como curador(a) especial da parte ré, desconsiderando-se tal 

subitem caso a pesquisa de endereço com citação pessoal reste frutífera. 

4. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. E, para que chegue 

ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, Arnaldo de Sousa Nere, digitei. 

SINOP, 29 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-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010018-11.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO RIBEIRO MUELLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE MAZZER CARDOSO OAB - MT9749-B (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR BORTOLAIA OAB - MT5444/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. R. M. (REU)

A. R. M. (REU)

GLADES RIBEIRO MUELLER (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP Número do Processo: 

1010018-11.2018.8.11.0015 Vistos. 1. Considerando o teor da 

Portaria-Conjunta. 247, de 16 de março de 2020, do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, especialmente o disposto em 

seu art. 15, inciso I (recomendação de reagendamento das audiências), 

redesigno a audiência para o dia 26 de agosto de 2020, às 13:30 horas. 2. 

Às providências. Sinop/MT, 17 de março de 2020. Gleidson De Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz de Direito *

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011064-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. L. C. (AUTOR(A))

L. G. L. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

JESSICA ROSA LINA OAB - 365.633.858-26 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FERREIRA DE CARVALHO (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE SINOP CERTIDÃO Dados do Processo: 

1011064-98.2019.8.11.0015 ; Valor causa: R$ R$ 10.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: [Fixação]; AUTOR(A): L. G. L. C. e outros REU: THIAGO 

FERREIRA DE CARVALHO Considerando a juntada de contestação id: 

30528454 e, em razão do princípio da celeridade processual, impulsiono 

os presentes autos no sentido de proceder a INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA, ATRAVÉS DE SUA ADVOGADA constituída, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, caso queira, apresentar impugnação à contestação. 

Sinop/MT, 29 de abril de 2020. ARNALDO DE SOUSA NERE Analista 

Judiciário SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, BAIRRO: 

CENTRO, CIDADE: SINOP - MT - CEP: 78550-138 - TELEFONE: (66) 

3520-3800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272865 Nr: 11564-89.2016.811.0015

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eloise Alves Pereira - 

OAB:20.461/MT, JULIO APARECIDO DA SILVA - OAB:22.094-MT, 

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - OAB:235.135-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) 

para que no prazo de 05 (cinco) dias se manifeste e requeira o que 

entender de direito acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 38, bem 

como dar prosseguimento ao feito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1015161-44.2019.8.11.0015

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

ARI ANTONIO FRANCISCHINI OAB - 728.708.189-04 (REPRESENTANTE)

ALCEU FRANCESCHINI OAB - 502.730.431-53 (REPRESENTANTE)

ALEXANDRE FRANCESCHINI OAB - 956.401.931-15 (REPRESENTANTE)

NEVIO PEGORARO OAB - MT6904/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS FRANCESCHINI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1015161-44.2019.8.11.0015. 

REPRESENTANTE: ALEXANDRE FRANCESCHINI, ALCEU FRANCESCHINI, 

ARI ANTONIO FRANCISCHINI INVENTARIADO: DOMINGOS FRANCESCHINI 

Vistos etc. 1. Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário proposta por Ari 

Antonio Franceschini e outros, visando a adjudicação/partilha dos bens 

deixados por DOMINGOS FRANCESCHINI, devidamente qualificados nos 

autos. Infere-se que o(a) inventariado(a) não deixou testamento (id. 

30086124), de outro lado, os documentos apresentados (ids. 31208575, 

31208576, 31208577 e 31208578) comprovam que o(a)(s) sucessor(a)

(es) indicado(a)(s) observa(m) a ordem de vocação hereditária, conforme 

dispõe o artigo 1.829 do Código Civil, bem como demonstra(m) a 

propriedade/posse do(s) bem(bens) arrolado(s) - (ids. 27262307 e 

27262327), o plano de partilha (id. 27261733) e a respectiva atribuição de 

valor para fins de partilha/adjudicação (id. 27261733), atendendo o 

disposto no artigo 660 do CPC. Conforme dispõe o artigo 662 do CPC, no 

arrolamento não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao 

lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos 

incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio, o 

que, de fato, será efetivado pelo Fisco no momento oportuno por meio do 
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correspondente lançamento administrativo. Daí decorre a ausência de 

interesse da Fazenda Pública em impugnar a estimativa do valor dos bens 

do espólio feita pelo inventariante, mormente considerando que tais 

valores são atribuídos tão somente para fins de partilha no presente 

procedimento, não trazendo qualquer prejuízo ao respectivo e futuro 

lançamento administrativo, nos termos da legislação tributária de regência. 

Nesse sentido, colhem-se os arestos abaixo: PROCESSUAL CIVIL E 

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 

3/STJ. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ ANTES DO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO 

CAUSA MORTIS (ITCMD) NÃO CABIMENTO DE TAL EXIGÊNCIA NESTE 

PROCEDIMENTO. 1. A homologação da partilha no procedimento do 

arrolamento sumário não pressupõe o atendimento das obrigações 

tributárias principais e tampouco acessórias relativas ao imposto sobre 

transmissão causa mortis. 2. Consoante o novo Código de Processo Civil, 

os artigos 659, § 2º, cumulado com o 662, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permitem que a partilha amigável seja homologada 

anteriormente ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e 

somente após a expedição do formal de partilha ou da carta de 

adjudicação é que a Fazenda Pública será intimada para providenciar o 

lançamento administrativo do imposto, supostamente devido. 3. Recurso 

especial não provido. (REsp 1751332/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018) 

“(...) ARROLAMENTO DE BENS (...). No caso, apenas após o trânsito em 

julgado da sentença de homologação da partilha e da lavratura do formal 

de partilha é que será intimado o fisco para proceder o lançamento do 

tributo devido, porém, condicionado o registro/transferência dos bens a 

comprovação do pagamento dos tributos, ou seja, não obstante a 

sentença homologatória da partilha, a parte não poderá alienar os bens 

sem antes de comprovar o recolhimento dos tributos devidos à Fazenda 

Pública, inexistindo prejuízo ao erário e nem qualquer ofensa ao art. 192, 

do CTN.” (TJMT - Ap 155418/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/07/2018) PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INVENTÁRIO – ÚNICO HERDEIRO – RITO SIMPLIFICADO DO 

ARROLAMENTO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS – 

DESNECESSIDADE – QUESTIONAMENTO RESERVADO PARA VIA 

PRÓPRIA – RECURSO DESPROVIDO. A inovação trazida pelo Novo Código 

de Processo Civil de 2015, em seu art. 659, § 2º, com foco na celeridade 

processual, permite que a partilha amigável seja homologada anteriormente 

ao recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, e, somente após 

a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, é que a 

Fazenda Pública será intimada para providenciar o lançamento 

administrativo do imposto, supostamente devido.” (TJMT - Ap 89949/2017, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/06/2018) 3. ANTE O EXPOSTO, homologo, por 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a partilha 

apresentada no id. 27261733, com fundamento no que dispõe o artigo 659 

do Código de Processo Civil, atribuindo aos nela contemplados os 

respectivos quinhões, salvo erro, omissão ou direitos de terceiros. 3.1. 

Condeno a parte autora no pagamento das custas e despesas 

processuais remanescentes, se houver. 3.2. Certificado o trânsito em 

julgado, lavre-se o formal de partilha e, em seguida, expeçam-se os 

respectivos alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, 

intimando-se o Fisco (Fazendas Públicas municipal, estadual e federal) 

para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros 

tributos porventura incidentes, na forma do artigo 659, § 2º c/c artigo 662, 

§ 2º, ambos do CPC. 3.3. Cumpridas todas as deliberações, arquivem-se, 

com as baixas e anotações de estilo. 3.4. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 23 de abril de 2020. Gleidson de Oliveira 

Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005986-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGO FEISTEL OAB - MT0010749A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO SILVIO HERMINIO DE ARAUJO CABRAL (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 SENTENÇA Processo: 1005986-94.2017.8.11.0015. REQUERENTE: 

MARIA ANTONIETA MARQUES CABRAL REQUERIDO: ESPOLIO SILVIO 

HERMINIO DE ARAUJO CABRAL Vistos, etc. 1. MARIA ANTONIETA 

MARQUES CABRAL apresentou o testamento público de SÍLVIO HERMÍNIO 

DE ARAÚJO CABRAL, com o fim de regularmente ser processada a sua 

confirmação, registro e cumprimento. A herdeira legítima, regularmente 

representada no feito, nada manifestou (id. 29049969). Parecer ministerial 

aportou no id. 30770819. 2. É relatório. Fundamento. Decido. O necessário 

crivo do Judiciário se refere ao exame dos aspectos formais do 

documento, relativamente ao cumprimento dos requisitos essenciais para 

a lavratura do testamento público, relacionados no art. 1.864 do Código 

Civil. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE TESTAMENTO 

PÚBLICO. INTIMAÇÃO DE HERDEIROS. DESNECESSIDADE. A intimação de 

demais herdeiros que não tiverem requerido a abertura do testamento, é 

exigência somente para o testamentos particulares (artigo 737, § 1º do 

CPC). Tratando-se pedido de abertura e registro de testamento público, a 

tarefa judicial se limita à verificação dos requisitos de forma extrínsecos 

ao ato, sendo dispensável a intimação de demais herdeiros. Precedentes. 

Eventuais alegações de nulidade de fundo da deixa testamentária devem 

ser promovidas em ação própria. Por esse motivo, para efeito de 

"abertura, registro e cumprimento do testamento público", tão somente a 

alegação de que a apelante não foi intimada ou, ainda, que foi preterida na 

deixa, não invalida a sentença que registrou o testamento. NEGARAM 

PROVIMENTO.(Apelação Cível, Nº 70074019357, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 17-08-2017) 

No caso, o testamento apresentado no id. 7107381, foi escrito pela tabeliã 

substituta, atentando-se para as declarações do testador; após, lavrado o 

instrumento, foi lido pela tabeliã ao testador e as testemunhas, bem como 

assinado por todos, atendendo o disposto no artigo 1.864 do Código Civil. 

Assim, verifico que todas as formalidades legais exigidas pelo art. 736 do 

CPC foram cumpridas, razão pela qual imperativa a sua confirmação, 

registro e cumprimento. Repita-se, que nesse procedimento de jurisdição 

voluntária, basta a aferição do atendimento à forma do testamento, já que 

o exame de outras questões, caso existam, desafiam procedimento 

próprio na via adequada. 3. Ante o exposto, com fulcro no art. 735 e 

seguintes, do CPC, achando-se o testamento público (id. 7107381) perfeito 

em suas formalidades extrínsecas, determino a sua confirmação, registro, 

arquivamento e cumprimento. 4. Intimem-se a testamenteira nomeada para, 

em 5 dias, assinar o termo da testamentária, enviando-lhe cópia autêntica 

do testamento. 5. Após a assinatura do termo de aceitação da 

testamentária, remeta-se cópia do testamento para os autos do inventário 

ou de arrecadação de herança, e, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. 6. Custas remanescentes, se 

houver, pela parte autora. 7. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. SINOP, 23 de abril de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste 

Barbosa Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004509-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MEIRILANDE TRINDADE COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SILVA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1004509-31.2020.8.11.0015. EXEQUENTE: 

MEIRILANDE TRINDADE COSTA EXECUTADO: PAULO CESAR SILVA 

COSTA Vistos etc. 1. Compulsando o feito, verifica-se que, embora a 

parte exequente tenha realizado nova distribuição, o pedido de 

cumprimento de sentença foi endereçado aos autos número 

1007712-69.2018.8.11.0015, como deve ser, já que deve ser executado 

nos autos da ação de conhecimento em que proferida decisão, e não 

mediante ação autônoma. 2. Assim, intime-se a parte exequente para, 

querendo, proceder a protocolo do cumprimento de sentença e 

documentos que a instruem nos autos a que se refere. 3. Ante o exposto, 

indefiro a petição inicial como ação autônoma de cumprimento de sentença 
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e, por conseguinte, com fulcro no artigo 924, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. 4. Sem 

sucumbência. 5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 6. Após 

o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas as formalidades 

legais. SINOP, 24 de abril de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa 

Juiz(a) de Direito "

Sentença Classe: CNJ-280 CONVERSÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL EM 

DIVÓRCIO

Processo Número: 1006616-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LORIVAL VERISSIMO DE BARROS (REQUERENTE)

PATRICIA DAYANE SONAQUE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1006616-82.2019.8.11.0015. REQUERENTE: 

LORIVAL VERISSIMO DE BARROS, PATRICIA DAYANE SONAQUE DOS 

SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de Declaratória de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável proposta por Lorival Veríssimo de Barros e 

Patrícia Dayane Sonaque dos Santos, alegando, em síntese, que 

conviveram publicamente em união estável desde março de 2013 até 

novembro de 2018. Aduz que, da união não adveio filhos, bem como foram 

adquiridos bens. Juntaram documentos. 2. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO 

E DECIDO. Por não haver questões processuais pendentes, passo à 

análise do mérito. A união estável é a convivência entre homem e mulher, 

de caráter notório e ininterrupto, com o objeto de constituir uma família. 

Diante disso, as partes pretendem ver reconhecida e dissolvida a união 

estável que afirmam ter mantido pelo período de cinco anos. A 

Constituição Federal, em seu art. 226, §3º, reconhece a união estável 

como entidade jurídica equiparada a categoria de ente familiar, garantindo 

proteção à união estável, independentemente da celebração do 

casamento: “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção 

do Estado. § 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 

estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 

facilitar sua conversão em casamento.” Por sua vez, o Código Civil assim 

dispõe: “Art. 1723 - É reconhecida como entidade familiar a união estável 

entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” 

Destarte, resta comprovada a união estável havida entre as partes, já que 

afirmado por ambos em acordo. Outrossim, os bens em comum foram 

partilhados na forma descrita no Id. 31126060. 3. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de reconhecer e ao mesmo tempo 

dissolver a união estável existente entre Lorival Veríssimo de Barros e 

Patrícia Dayane Sonaque dos Santos, pelo período retro indicado, bem 

como HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo firmado no id. 31126060, restando extinto o processo com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alíneas “a” e “b”, 

do Código de Processo Civil. 4. Condeno a parte autora no pagamento das 

custas e despesas processuais. 5. Após o trânsito em julgado e 

recolhidas eventuais custas remanescentes, expeça-se formal de partilha, 

se o caso. 6. Ato contínuo, arquivem-se com as cautelas de estilo. 7. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. SINOP, 27 de abril de 

2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito "

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004423-60.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LURDES ELIANE DAL ZOT OAB - MT0018567A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCELIA LOBO DOS SANTOS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1004423-60.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

CRISTIANO APARECIDO DA SILVA REQUERIDO: LUCELIA LOBO DOS 

SANTOS SILVA Vistos etc. 1. Trata-se de ação de divórcio litigioso, 

partilha de bens c/c tutela de urgência proposto por CRISTIANO 

APARECIDO DA SILVA em desfavor de LUCELIA LOBO DOS SANTOS 

SILVA. 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO. Compulsando os 

autos, impõe-se reconhecer a litispendência, de ofício, por se tratar de 

pressuposto processual negativo, já que constatada a identidade das 

partes, causa de pedir e pedido entre o presente processo (nº 

1004423-60.2020.8.11.0015) e os autos n. 1004128-23.2020.8.11.0015, o 

que fora informado inclusive pela parte autora (id. 31352231). Tendo em 

vista que a ação de n. 1004128-23.2020.8.11.0015 fora ajuizada 

anteriormente (08/04/2020) e a presente (n. 1004423-60.2020.8.11.0015) 

dia 15/04/2020, tem-se que deve ser extinto o processo ajuizado 

posteriormente, no caso, o presente feito. Portanto, sua extinção é medida 

que se impõe. 3. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 485, V e § 3º, e 

artigo 337, VI, ambos do Código de Processo Civil, julgo extinto o presente 

processo sem resolução de seu mérito. 4. Sem sucumbência, uma vez 

que se trata de parte beneficiária da justiça gratuita. 5. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e anotações de estilo, 

encaminhando-se cópia aos autos n. 1004128-23.2020.8.11.0015. 6. 

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. SINOP, 27 de abril de 

2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito "

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002447-18.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILEI JANUARIO CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1002447-18.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

ROSILEI JANUARIO CORDEIRO REQUERIDO: MARIO CORDEIRO Vistos etc. 

1. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO proposto por ROSILEI 

JANUÁRIO CORDEIRO em face MARIO CORDEIRO. No id. 31089783 

sobreveio pedido de desistência da ação, em razão da distribuição em 

duplicidade e, dessa forma, já haver outro feito tramitando com o mesmo 

objeto. 2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, 

do CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por corolário, extinto o 

processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. 3. Sem sucumbência, uma vez que se 

trata de parte beneficiária da justiça gratuita. 4. Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, após baixas e anotações de estilo. 5. Publique-se. 

Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. SINOP, 27 de abril de 2020. 

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito "

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1004465-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL MATEUS DE ALMEIDA OLIVEIRA 04856518151 (REQUERENTE)

RAFAEL MATEUS DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO OAB - MT17868-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REQUERIDO)

MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1004465-12.2020.8.11.0015. REQUERENTE: 

RAFAEL MATEUS DE ALMEIDA OLIVEIRA 04856518151, RAFAEL MATEUS 

DE ALMEIDA OLIVEIRA REQUERIDO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS 

BRASIL LTDA., MONTE CRISTO AUTOMOVEIS LTDA Vistos etc. 1. 

Cuida-se de pedido de desistência da ação. Não houve, ainda, 

contestação nos autos. 2. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação, e julgo, por 

corolário, extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 3. Pela sucumbência e 

já que devida, nos moldes do artigo 90 do CPC, condeno a parte que 

desistiu ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando 

indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita. É que, nos termos da 

súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica (primeiro requerente) precisa 
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demonstrar a incapacidade de suportar as custas do processo a fim de 

fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita. Com efeito, 

analisando os documentos aos autos, não vislumbro prova inequívoca 

capaz de demonstrar a incapacidade da parte autora de arcar com 

eventuais custas judiciais. Ademais, compulsando o material cognitivo 

produzido no processo, principalmente da dicção da petição inicial, 

deflui-se que subsistem vestígios externos que detém a capacidade de 

demonstrar que a(o) segundo requerente não se enquadra no conceito de 

pobreza e miserabilidade e tampouco que, dado o valor das custas 

judiciais, pode, no estado potencial, ser privada(o) do acesso do acesso 

ao Poder Judiciário, sem prejuízo do sustento próprio ou da unidade 

familiar. 4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após baixas e 

anotações de estilo. 5. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

SINOP, 27 de abril de 2020. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) 

de Direito "

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1003733-31.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MORELI OAB - PR13052-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003733-31.2020.8.11.0015 REQUERENTE: SIGMA AGROPECUARIA 

LTDA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PELA PRESCRIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE proposta por 

SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em 

desfavor da ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz a inicial que “a Autora é 

empresa regularmente constituída (CNPJ anexo) que atua no ramo do 

agronegócio e teve lançado contra si, em 31/10/2012, e do qual foi 

cientificada em 05/11/2012, o crédito tributário cobrado através da 

notificação de lançamento n. 660981/693/11/2012 (doc. anexo)”. Sustenta 

que “tempestivamente, em 21/11/2012, a Autora apresentou sua 

impugnação – revisão de lançamento – (doc. anexo), que foi registrado no 

sistema E-Process – processo n. 5257118/2012 – (doc. anexo)”. Ressalta 

que “transcorridos mais de 07 (sete) anos, sem que nenhum ato fosse 

realizado, sem que nenhuma diligência fosse requerida, somente em 

03/03/2020, a Fazenda Estadual, decidiu a impugnação rejeitando-a (doc. 

anexo) e em 04/03/2020, encaminhou o aviso de cobrança n. 

118558/1611/68/2020”. Sustenta que “padece de absoluta ilegalidade a 

exigência do crédito tributário eis que encontra-se acobertado pela 

prescrição intercorrente, e para vê-la decretada é que vale-se da 

presente tutela jurisdicional”. Por essas razões, REQUER, “seja deferido 

liminarmente e inaudita altera pars a suspensão do crédito tributário objeto 

da notificação de lançamento n. 660981/693/11/2012, que ensejou o 

processo administrativo fiscal 5257118/2012, e no aviso de cobrança n. 

118558/1611/68/2020, até ulterior decisão da presente ação, intimando-se 

o Réu na pessoa de seu Procurador-Geral para que cumpra a decisão, 

sob pena de incidir uma multa diária no valor de R$ 5.000,00”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se 

ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e 

DE EVIDÊNCIA. Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de 

Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a 

TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de 

EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, 

que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA 

PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada 

em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência 

ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código Processo Civil, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 

RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere à TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA NÃO MERECE 

ACOLHIMENTO. Vejamos. “In casu”, a Requerente se insurge em face da 

Notificação de Lançamento n° 660981/693/11/2012, que ensejou o 

Processo Administrativo Fiscal n° 5257118/2012 e no Aviso de Cobrança 

n° 118558/1611/68/2020, que segundo suas alegações, não deve 

prosperar, eis que configurada a prescrição do crédito tributário. Pois 

bem. A constituição definitiva do crédito tributário pressupõe a inexistência 

de discussão ou possibilidade de alteração do crédito. Ocorrendo a 

impugnação do crédito tributário na via administrativa, o prazo 

prescricional começa a ser contado a partir da apreciação, em definitivo, 

do recurso pela autoridade administrativa. Antes de haver ocorrido esse 

fato, não existe dies a quo do prazo prescricional, porquanto, na fase 

entre a notificação do lançamento e a solução do processo administrativo, 

não ocorrem nem a prescrição nem a decadência. Em outras palavras, o 

recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, 

enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do artigo 151, 

inciso III, do Código Tributário Nacional, desde o lançamento, momento em 

que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão 

ex officio, sendo certo que, apenas a partir da notificação do resultado do 

recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, 

afastando-se, assim, a incidência da prescrição intercorrente em sede de 

processo administrativo fiscal. De acordo com José Eduardo Soares de 

Melo: “A constituição definitiva do crédito tributário ocorre no momento em 

que a Fazenda passa a ter condição jurídica de ingressar com a ação 

judicial, [tornando-se necessário] promover o lançamento (direto ou de 

ofício) e aguardar transcurso de prazo para o sujeito passivo apresentar 

defesa; ou, caso esta tenha sido oferecida, esperar decisão 

administrativa definitiva que mantenha a exigência tributária”. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça explica que a suspensão do 

prazo prescricional perdurará até a decisão final do processo 

administrativo, como se percebe nos seguintes precedentes: 

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 

535 DO CPC. RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE E DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO FISCAL. DEMORA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

SÚMULA 7/STJ. (...) 3. Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, o 

recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário 

enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, 

do CTN. Assim, somente a partir da notificação do resultado do recurso 

tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da 

prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela 

ausência de previsão normativa específica. Agravo regimental improvido.” 

(STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 173.621/RS, Rel. Min. Humberto 

Martins, j. 18.08.2012, DJe 25.09.2012). Grifo Nosso “TRIBUTÁRIO. 

EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA O 

LANÇAMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO AINDA NÃO CONSTITUÍDO EM 

DEFINITIVO. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA ANTES DO TÉRMINO DO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. 

NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DOS 

ARTS. 586 DO CPC E 204 DO CTN. (...) 2. A interposição de recurso 

administrativo suspende a exigibilidade do crédito, impedindo a sua 

constituição definitiva, que só ocorre com o julgamento final do processo, 
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e também a fluência do prazo prescricional. Se não existe prazo 

prescricional em curso, também não há direito de ação para a Fazenda 

Pública, pois a prescrição é, a grosso modo, o período para o exercício do 

direito de ação. Assim, se não corre o prazo prescricional, não há direito 

de ação a ser exercido. (...) 4. Recurso especial provido.” (STJ, Segunda 

Turma, REsp 130.640-0/RJ, Rel. Min. Castro Meira, j. 28.08.2012, DJe 

04.09.2012). Grifo Nosso Ainda: “APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL 

CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. 

PRESCRIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO INCIDÊNCIA. 

REJEIÇÃO DA PREJUDICIAL. DECADÊNCIA PARCIAL DO DÉBITO. ARTIGO 

173, I, CTN. REJEIÇÃO. NULIDADE DO ATO DE INTIMAÇÃO DA 

CONTRIBUINTE EM SEDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. 

INCIDENTE DE ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11, § 3º, 

LEI N.. 4.567/2011. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA 

AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CDA. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2º e 8º, CPC. EQUIDADE. 

SENTENÇA REFORMADA. (...) 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça 

possui entendimento de que ?o recurso administrativo suspende a 

exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso 

administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento 

(efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não 

se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, 

sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso 

ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, 

afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de 

processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa 

específica" (REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 

de 11/03/2010; REsp 1769896/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018). (...) (TJ-DF 

07063045520178070018 DF 0706304-55.2017.8.07.0018, Relator: 

SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2019, 2ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/10/2019 . Pág.: Sem Página 

Cadastrada.). Assim, enquanto perdurou o Processo Administrativo Fiscal 

o prazo prescricional ficou suspenso, de modo que apenas após decisão 

final a contagem do lustro continuaria. No caso, ao que tudo indica a 

prescrição não alcançou os créditos tributários objeto do Aviso de 

Cobrança n° 118558/1611/68/2020, eis que decisão da Impugnação do 

Lançamento Tributário ocorreu no dia 03/03/2020 (ID. 30639911) e a 

respectiva Notificação em 04/03/2020 (ID. 30839915). Dessa forma, 

AUSENTE o REQUISITO AUTORIZADOR da TUTELA CAUTELAR, qual seja, 

“FUMUS BONIS IURIS”, eis que não ficou evidenciado, a PROBABILIDADE 

do DIREITO da Requerente. A propósito excerto de julgados: RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - 

SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO DEFEITUOSO - PEDIDO DE EFEITO 

SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - ANTECIPAÇÃO RECURSAL 

INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos 

da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser 

LIMINARMENTE deferida a tutela de urgência quando "houver elementos 

que evidenciem a PROBABILIDADE do DIREITO e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo". Verificada em sede de cognição 

sumária a ‘AUSÊNCIA dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o 

indeferimento é medida que se impõe. (N.U 1000071-41.2019.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES 

BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, 

Publicado no DJE 14/05/2019) grifo nosso. IMISSÃO NA POSSE – TUTELA 

DE URGÊNCIA INDEFERIDA APÓS A REALIZAÇÃO DE LAUDO DE 

CONSTATAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 

300, CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. A presença da PROBABILIDADE 

do DIREITO, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 

300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a 

concessão de tutela de urgência. A AUSÊNCIA dos requisitos legais, ao 

menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da LIMINAR 

INDEFERIDA pelo Juízo a quo. (N.U 1005564-33.2018.8.11.0000, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019) grifo nosso. Logo, o 

INDEFERIMENTO é medida que se IMPÕE. “Ex positis”, INDEFIRO a TUTELA 

CAUTELAR postulada. CITE-SE o REQUERIDO, em querendo, apresentar 

CONTESTAÇÃO quanto aos termos da presente ação, dentro do prazo de 

30 (trinta) dias (artigos 183 e 335 CPC/2015). Após, INTIME-SE a parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015. Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015194-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAODETE HASSELSTROM NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1015194-34.2019.8.11.0015 EXEQUENTE: CLAODETE HASSELSTROM 

NEVES EXECUTADO: 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. 27323275 e DETERMINO, desde já, o quanto segue: 

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de 

Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma 

do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88; b) Ou, em sendo 

o caso, por ORDEM dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente 

público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de 

PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses 

contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco 

oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 

3º, inc. II, do CPC/2015. V – COMUNICAÇÕES e ANOTAÇÕES 

NECESSÁRIAS, conforme orientação contida na Seção 7, art. 1.043 da 

CNGC/TJMT, seguindo as normas da Seção 12 (arts. 443 a 447) da 

CNGC/TJMT; VI – Oportunamente, CONCLUSO. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006925-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Outros Interessados:

OTAVIO LOURENCO MACHADO (REPRESENTADO)

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 

#1006925-74.2017.8.11.0015 AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. I – Tendo em vista, o lapso temporal desde a última petição do 

Requerente, INTIME-SE o Requerente por meio de seu Representante 

Judicial para MANIFESTAR, no prazo de 15 (quinze) dias, se houve o 

agendamento da CONSULTA requerida e posterior ATENDIMENTO, 

requerendo assim, o que entender de direito; II – Após, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril de 2020. Mirko 

Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003641-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WELSON HENRIQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003641-24.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: WELSON HENRIQUES Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO 

FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do 

processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002884-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON ROBERTO PUSCHNERAT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002884-30.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: EDSON ROBERTO PUSCHNERAT Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO 

FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do 

processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002797-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO TRINDADE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002797-74.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: APARECIDO TRINDADE Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO 

FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do 

processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003548-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO GINO CANTAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003548-61.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: SEBASTIAO GINO CANTAO Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO 

FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do 

processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002536-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUINALDO PAULINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002536-12.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: AGUINALDO PAULINO DOS SANTOS Vistos etc. I – 

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE 

quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do 

PROCESSO, conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção 

do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 113 de 379



CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003528-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO ROGERIO DOS REIS DE BRITO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003528-70.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: SANDRO ROGERIO DOS REIS DE BRITO Vistos etc. I – 

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE 

quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do 

PROCESSO, conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção 

do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004259-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA DE MOURA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004259-03.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: TEREZINHA DE MOURA SILVA Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO 

FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do 

processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004337-94.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMIR LINO OLIVEIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004337-94.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: VALDEMIR LINO OLIVEIRA DA SILVA Vistos etc. I – 

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE 

quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do 

PROCESSO, conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção 

do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002915-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO CELESTINO RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002915-50.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: GERALDO CELESTINO RIBEIRO Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO 

FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do 

processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002572-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BERNARDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002572-54.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: CARLOS HENRIQUE BERNARDES Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO 
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FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do 

processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003696-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOPES & ASSUNCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003696-09.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: LOPES & ASSUNCAO LTDA - ME Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO 

FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do 

processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003031-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURO JACO SCHORR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003031-56.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: LAURO JACO SCHORR Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO 

FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do 

processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003490-58.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003490-58.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: MARIA APARECIDA DA SILVA Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO 

FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do 

processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003437-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CARDOSO DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003437-77.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: VANDERLEI CARDOSO DE ALMEIDA Vistos etc. I – 

INTIME-SE PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE 

quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos do art. 485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do 

PROCESSO, conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — 

EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO – ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE 

INTIMAÇÃO PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção 

do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004242-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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ROSENILDO PEREIRA MARQUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004242-64.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: ROSENILDO PEREIRA MARQUES Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO 

FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do 

processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003455-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RUIZ SALVADOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003455-98.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: MARCIO RUIZ SALVADOR Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO 

FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do 

processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003103-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003103-43.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: PAULO SERGIO PEREIRA Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO 

FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do 

processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003558-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO LUIZ BORMANN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003558-08.2018.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: SERGIO LUIZ BORMANN Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO 

FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do 

processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 

18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004637-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIO FRANKLIN FERREIRA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004637-56.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: CIRIO FRANKLIN FERREIRA COSTA Vistos etc. I – INTIME-SE 

PESSOALMENTE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAR-SE quanto ao 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, parágrafo 1º do CPC/2015, sob pena de EXTINÇÃO do PROCESSO, 

conforme ENTENDIMENTO do E. TJMT: APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO 

FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

ABANDONO – ARTIGO 485, INCISO III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 

PESSOAL – COMPROVADA - RECURSO PROVIDO. A extinção do 

processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação 

pessoal do autor, instando-o a promover os atos de diligência que lhe 

competir, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. (Ap 118566/2017, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 
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18/02/2019) (TJ-MT - APL: 000429437201581100511185662017 MT, 

Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 

29/01/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data 

de Publicação: 18/02/2019). II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004852-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE RONDONIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AQUINO & MOREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

ADRIANO ALVES MOREIRA (REQUERIDO)

RODRIGO EDUARDO DE AQUINO FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004852-27.2020.8.11.0015 REQUERENTE: ESTADO DE RONDONIA 

REQUERIDO: AQUINO & MOREIRA LTDA - ME, ADRIANO ALVES MOREIRA, 

RODRIGO EDUARDO DE AQUINO FERNANDES Vistos etc. I – CUMPRA-SE 

na forma deprecada, servindo a presente de Mandado; II - Cumprida, 

DEVOLVA-SE ao Juízo de origem, com as nossas homenagens; III - 

Ocorrendo algumas das situações previstas no artigo 393 da CNGC/MT, 

intimadas previamente as partes e não havendo qualquer manifestação no 

prazo legal, fica, desde já, autorizada a DEVOLUÇÃO da presente 

deprecata. Às providências. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de Abril de 2020. 

Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004428-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER SOLERA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004428-53.2018.8.11.0015 AUTOR(A): KLEBER SOLERA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. I - RECEBO a INICIAL com inclusos 

DOCUMENTOS, eis que atendidos aos REQUISITOS dos artigos 319 e 320 

do CPC/2015; II – Diante das ESPECIFICIDADES da CAUSA e de modo a 

ADEQUAR o RITO PROCESSUAL às NECESSIDADES do CONFLITO, DEIXO 

para momento oportuno a análise da conveniência da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO (CPC/2015, art. 139, VI e Enunciado nº 35 da ENFAM), 

JUSTIFICANDO, ainda, o IMPULSIONAMENTO dos autos nessa ocasião, 

ante a TRANSIÇÃO das REGRAS do CPC/2015; III – Logo, CITE-SE o 

Requerido, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que 

dispõe do prazo de 30 (trinta) dias para RESPONDER, consoante artigos 

183, 219 e 335 do CPC/2015; IV - Com a contestação, vista à parte 

REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 

219, 350 e 351 do CPC/2015; V - DEFIRO o pleito de ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA (art. 98 do CPC/2015); VI – Em seguida, 

CONCLUSO para SANEAMENTO, nos termos do artigo 357 do CPC/2015, 

ou JULGAMENTO ANTECIPADO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 28 de Abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004531-89.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO TEIXEIRA DENARDI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 

#1004531-89.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: LEANDRO TEIXEIRA DENARDI Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004549-13.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIR COAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004549-13.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: LEONIR COAN Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal 

promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A 

dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez 

(art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 

8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com 

os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora 

(art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em 

caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % 

(dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios 

do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 

de Abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004550-95.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEVINO BENTO MOREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004550-95.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: LEVINO BENTO MOREIRA Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de Abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004551-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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LIA DENOVARO BACILLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004551-80.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: LIA DENOVARO BACILLA Vistos etc. I - Trata-se de 

Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) 

executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de 

certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na 

forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, 

pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de Abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004561-27.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME (EXECUTADO)

DEISE REGINA VIOLIN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004561-27.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: DEISE REGINA VIOLIN DE MELLO - ME, DEISE REGINA VIOLIN 

Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda 

Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). 

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto 

pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do 

valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC/2015. Às providências. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de Abril de 2020. 

Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004562-12.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TAMARIS SACOMAN FAVILLA VINCENZI (EXECUTADO)

VINCENZI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

M. V. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004562-12.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: VINCENZI & CIA LTDA - ME, M. V., TAMARIS SACOMAN 

FAVILLA VINCENZI Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida 

pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da 

Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I 

da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, 

multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 

ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da 

LEF), consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de 

pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por 

cento) do valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 

212, § 2º do CPC/2015. Às providências. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de Abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004563-94.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSON RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

ADENILSON RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004563-94.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: ADENILSON RODRIGUES - ME, ADENILSON RODRIGUES 

Vistos etc. I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda 

Pública contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). 

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto 

pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do 

valor da ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC/2015. Às providências. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de Abril de 2020. 

Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004564-79.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO MACIEIRAS LTDA (EXECUTADO)

SUELY SPIGUEL GRANJA (EXECUTADO)

APARECIDO PEDROSO GRANJA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004564-79.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: AUTO POSTO MACIEIRAS LTDA, SUELY SPIGUEL GRANJA, 

APARECIDO PEDROSO GRANJA Vistos etc. I - Trata-se de Execução 

Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). 

A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do 

artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de Abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004565-64.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J.D.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA 
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#1004565-64.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO 

EXECUTADO: J.D.COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Vistos etc. I - 

Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) 

parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE 

a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de mora e encargos 

indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no 

mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da intimação da penhora. III - Em caso de pronto pagamento, 

FIXO os honorários advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da 

ação. IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do 

CPC/2015. Às providências. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de Abril de 2020. 

Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004614-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN ALVES TELES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004614-08.2020.8.11.0015 EXEQUENTE: MUNICIPIO DE SINOP 

EXECUTADO: LILIAN ALVES TELES Vistos etc. I - Trata-se de Execução 

Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra a(s) parte(s) executada(s). 

A dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e 

liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80). II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do 

artigo 8º, inciso I da Lei nº 6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os juros, multa de mora e encargos indicados na(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir a execução com oferecimento de 

bens à penhora (art. 9º da LEF), consignando no mandado que poderá 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da 

penhora. III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários 

advocatícios em 10 % (dez por cento) do valor da ação. IV – Desde já, 

INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015. Às providências. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de Abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002471-46.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE FLORES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELEEN JOICE DIAS OAB - MT26435/B (ADVOGADO(A))

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1002471-46.2020.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 418.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:LUIS FELIPE FLORES POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO 

Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,29 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002094-75.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR MASSOLA - EPP (AUTOR)

VALDIR MASSOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANELISE INES ANDRUCHAK OAB - MT0015178A (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE OAB - MT0016126A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1002094-75.2020.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 123.438,56 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:VALDIR MASSOLA e outros POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO 

GROSSO Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na 

qualidade de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

contestação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. 

Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) 

Judiciário(a) SINOP,29 de abril de 2020.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000865-80.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MILENA RODRIGUES ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO VELASCO DE AZEVEDO FAYAD OAB - GO37703 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CRISTINA BIANCHINI VITAL - SUPERVISORA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000865-80.2020.8.11.0015 IMPETRANTE: MILENA RODRIGUES ARAUJO 

IMPETRADO: ANA CRISTINA BIANCHINI VITAL - SUPERVISORA Vistos etc. 

I – Dado o CARÁTER INFRINGENTE dos presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, INTIME-SE a parte contrária, nos termos do artigo 1.023, 

parágrafo 2º, do CPC/2015, a MANIFESTAR-SE no prazo de 05 (cinco) 

dias; II – Decorrido os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para 

APRECIAÇÃO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de 

abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008378-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO LOZZI LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI OAB - MT0004360A (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 

#1008378-70.2018.8.11.0015 AUTOR(A): AUTO POSTO LOZZI LTDA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Dado o CARÁTER 

INFRINGENTE dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, INTIME-SE a 

parte contrária, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2º, do CPC/2015, a 

MANIFESTAR-SE no prazo de 05 (cinco) dias; II – Decorrido os prazos, 

CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO para APRECIAÇÃO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007438-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADECLECY FERREIRA MARQUES JUNIOR OAB - MT4105-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CLEURI DE OLIVEIRA OAB - 781.382.649-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

REQUER A JUNTADA DO OFICIO Nº 101/2017/FSCS
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007438-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADECLECY FERREIRA MARQUES JUNIOR OAB - MT4105-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CLEURI DE OLIVEIRA OAB - 781.382.649-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1007438-42.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 475.000,00 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO:SANDRA MARA DE OLIVEIRA DOS SANTOS POLO 

PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO e outros Senhor(a): Procedo a 

INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de REQUERENTE, para 

querendo manifestar-se à respeito da(s) apelação(ões) apresentada(s) 

que segue(m) em anexo. Atenciosamente, CAROLINE FERNANDA DORIGO 

HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,29 de abril de 2020. SEDE DA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005651-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR LUPATINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 INTIMAÇÃO 1005651-75.2017.8.11.0015 VALOR DA 

CAUSA: R$ 72.000,00 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289) POLO 

ATIVO:LEONIR LUPATINI POLO PASSIVO:ESTADO DE MATO GROSSO e 

outros Senhor(a): Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade 

de REQUERENTE, para querendo manifestar-se à respeito da(s) 

apelação(ões) apresentada(s) que segue(m) em anexo. Atenciosamente, 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SINOP,29 de 

abril de 2020. SEDE DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE 

SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: 

(66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004323-08.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VADEMILSO BADALOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCIR FERNANDO CESA OAB - MT17596/O (ADVOGADO(A))

JIANCARLO LEOBET OAB - MT0010718S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1004323-08.2020.8.11.0015 AUTOR(A): VADEMILSO BADALOTTI REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A RETIRADA DO NOME DA 

DÍVIDA ATIVA ESTADUAL E SUSPENSÃO DE PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS proposta por VADEMILSO BADALOTTI em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO. Aduz a inicial que o “Requerente é 

empresário e proprietário de imóveis no Estado de Mato Grosso, quais são 

destinados às atividades agrossilvipastoris por intermédio do uso próprio e 

também através de arrendamentos para terceiros”. Informa que na “data 

de 03/11/2010, a SEMA/MT lavrou em desfavor do Requerente o Auto de 

Infração n. 104645, instaurando o Processo Administrativo n. 815599/2010 

(primeiro ato ora impugnado), imputando-lhe a conduta infracional de 

“fazer uso de fogo em 195ha de restos de exploração sem autorização do 

órgão ambiental competente”, identificando o imóvel rural como Fazenda 

Filé do município de Tabaporã/MT”. Alega que a “SEMA/MT qualificou o 

Requerente como incurso no arts. 58, do Decreto Federal n. 6.514/08 

(“fazer uso de fogo em área agropastoril”) e, contraditando a sua própria 

lavratura, aplicou o Termo de Embargo n. 123745 por “desmatamento de 

mata nativa com queima de restos de exploração sem autorização do 

órgão competente”, isto é, deixando de esclarecer congruentemente qual 

o motivo que levara à autuação”. Argumenta que “No ano subsequente 

(2011), a SEMA/MT instaurou outro Processo Administrativo em desfavor 

do Requerente, atribuindo-lhe o número 615720/2011 (segundo ato ora 

impugnado), vinculando-o ao Auto de Infração n. 140313 para apurar a 

suposta conduta infracional”. Informa, ainda, que “No que condiz ao 

primeiro Processo Administrativo impugnado (n. 815599/2010 – datado de 

03/11/2010), em 05/06/2017 o Requerente recebeu a notificação (Ofício n. 

230/SUNOR/SEMA/2017 – fl. 31) para apresentar defesa, o que foi 

cumprido em 09/06/2017 (conforme consta da cópia do PA anexo). Já no 

que se refere ao segundo Processo Administrativo impugnado (n. 

615720/2011), no início do ano de 2020 o Requerente pleiteou pela 

expedição de uma certidão negativa de débitos e, daí, percebeu que seu 

nome estava incluso na dívida ativa Estadual em vista do referido 

procedimento. Para tanto, visando exercer a amplitude defensiva, o 

Demandante pleiteou cópia do PA perante a SEMA/MT e em 17/02/2020 

obteve a negativa anexa, na qual o Órgão responsável afirma que o feito 

foi integralmente extraviado, sendo impossível atender a solicitação de 

cópias. Desse modo, alega que se justifica “a propositura da presente 

demanda para o arquivamento/cancelamento dos atos administrativos 

impugnados, porquanto os 02 (dois) Processos Administrativos 

combatidos estão prescritos, há vício insanável na lavratura da SEMA/MT 

com relação à descrição da conduta imputada no PA n. 815599/2010 e, 

ainda, mostra-se notável o cerceamento defensivo decorrente da negativa 

de fornecimento de cópia do caderno administrativo referente ao PA n. 

615720/2011”. Por essas razões, REQUER, a “antecipação dos efeitos do 

pleiteado provimento final, nos termos do art. 294 e 300, do Diploma 

Processual Civil, determinando ao Requerido a SUSPENSÃO dos efeitos 

dos Processos Administrativos n. 815599/2010 e 615720/2011, bem como 

a retirada do nome do Requerente da Dívida Ativa Estadual”. CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. Após a redistribuição do feito a este Juízo (ID. 

31211468), em ID. 31281019 o Autor EMENDOU a INICIAL, JUNTANDO aos 

autos CÓPIA dos DOCUMENTOS PESSOAIS e do COMPROVANTE de 

RESIDÊNCIA. É o Relatório. Decido. Inicialmente, há que se ponderar sobre 

PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA. 

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à 

TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de 

URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são 

dedicados os artigos 294 a 311. Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a 

TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada 

em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO 

EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de 

evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na 

PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, 

REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296). Especificamente a TUTELA de 

URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já 

ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE 

URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em 

CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único). 

Nesse sentido, o art. 300, “caput”, do Código Processo Civil, apresenta os 

REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do 

direito (“fumus boni iuris”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo (“periculum in mora”). Logo, a primeira guarda relação direta com 

o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada 

mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, 

guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência 

da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO 
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RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. Já no que se refere à TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e 

qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez 

esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência 

de outros requisitos, quais sejam, o “FUMUS BONIS JURIS” e o 

“PERICULUM IN MORA”. No caso versando, entendo que a TUTELA 

pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO 

JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA. 

Depreende-se dos autos que, “prima facie”, em Juízo de COGNIÇÃO 

SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA MERECE 

ACOLHIMENTO. Vejamos. “In casu”, o Requerente foi autuado na data de 

03/11/2010, pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, 

na qual lavrou o Auto de Infração n. 104645, instaurando o Processo 

Administrativo n. 815599/2010, imputando-lhe a conduta infracional de 

“fazer uso de fogo em 195 ha de restos de exploração sem autorização 

do órgão ambiental competente”, identificando o imóvel rural como 

Fazenda Filé do município de Tabaporã/MT, qualificando ainda o 

Requerente como incurso no arts. 58, do Decreto Federal n. 6.514/08 

(“fazer uso de fogo em área agropastoril”) na qual aplicou o Termo de 

Embargo n. 123745 por “desmatamento de mata nativa com queima de 

restos de exploração sem autorização do órgão competente”. Em 2011, a 

SEMA/MT instaurou outro Processo Administrativo n. 615720/2011 em 

desfavor do Requerente, vinculando-o ao Auto de Infração n. 140313 para 

apurar a suposta conduta infracional. Quanto a este, em 17/02/2020, o 

Requerente obteve informações do Órgão responsável de que o feito foi 

integralmente extraviado. Desse modo, argumenta o Requerente que o 

arquivamento/cancelamento dos atos administrativos impugnados se 

justifica, porquanto os 02 (dois) Processos Administrativos estão 

prescritos. Inicialmente, vale destacar a DIFERENÇA entre DÍVIDAS 

TRIBUTÁRIAS e NÃO TRIBUTÁRIAS, do qual: - DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS – 

aquelas decorrentes de uma obrigação tributária, ou seja, referentes a 

impostos, taxas, contribuições e demais obrigações acessórias; - DÍVIDAS 

NÃO TRIBUTÁRIAS – aquelas referentes a multas administrativas de entes 

públicos, ou seja, da União Federal, Estados, Municípios, INMETRO, 

PROCON, IBAMA, ANVISA, dentre outros; Neste sentido, verifica-se que o 

presente caso trata-se de DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA decorrente do Auto 

de Infração n. 104645 (Processo Administrativo n. 815599/2010) e do 

Auto de Infração n. 140313 (Processo Administrativo n. 615720/2011), 

lavrados em razão de ação administrativa punitiva da Secretaria do Meio 

Ambiente do Estado de Mato Grosso. Consigna-se, ademais, que, no 

presente caso, haverá incidência dos regramentos do Decreto Estadual n° 

1.986/2013, tendo em vista sua natureza processual, aplicando-se, dessa 

forma, o princípio tempus regit actum, sobretudo, quanto aos prazos 

prescricionais. No tocante ao Processo Administrativo nº 815599/2010, o 

mesmo foi finalizado após a entrada em vigor do referido regramento. 

Dada essa conjuntura, passa-se à análise da suposta prescrição da 

pretensão punitiva estatal, bem como da prescrição intercorrente, quanto 

ao Processo Administrativo nº 815599/2010. Aparentemente ocorreu à 

prescrição da prescrição intercorrente. Vejamos: O parágrafo 2º do art. 

19 do Decreto nº 1986/2013 estabelece que “incide a prescrição no 

procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 

(três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão 

arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem 

prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da 

paralisação”. Importante, consignar que, a prescrição da pretensão 

punitiva da administração pública se consubstancia no prazo de cinco 

anos, contados da data do fato punível, para instaurar o procedimento 

administrativo e apurar a conduta ilícita, ao passo que a prescrição 

intercorrente se opera no curso do procedimento administrativo que ficar 

paralisado por três anos sem que a Administração Pública tenha 

promovido os atos necessários ao deslinde da causa. A propósito excerto 

de julgado: EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA 

NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA ADMINISTRATIVA - 

INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO 

DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO 

PROVIDO – REMESSA PREJUDICADA. Desse modo, a respeito da 

prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o 

Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios 

para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e 

atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua 

publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua 

natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit 

actum. No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a 

incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a 

prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, 

ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou 

continuadas; e, a prescrição intercorrente. Na primeira fase, teremos a 

possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da 

prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do 

escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do 

fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da 

Administração Pública o poder de impor sanções às condutas 

indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, 

ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da 

cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a 

contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo 

administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita. (N.U 

0003345-46.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020) 

Referidos prazos prescricionais, de acordo com o artigo 20 do Decreto nº 

1.986/13 são interrompidos, a saber: “Art. 20. Interrompe-se a prescrição: 

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator 

por qualquer outro meio, inclusive por edital; II - por qualquer ato 

inequívoco da administração que importe apuração do fato; e III - pela 

decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato 

inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, 

aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual”. No presente 

caso, aparentemente, ocorreu a prescrição intercorrente no transcurso do 

Processo Administrativo nº 815599/2010, do prazo superior a 03 (três) 

anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (§ 2º do art. 19), 

entre a data da LAVRATURA do AUTO DE INFRAÇÃO – 03/11/2010 (ID. 

31201720 – pág. 2) e a data de notificação do autuado – 02/03/2017 (ID. 

31201720 – pág. 9). Como se pode observar, entre a lavratura do Auto de 

Infração em 03/11/2010, o processo administrativo só veio a ter nova 

movimentação em 31/03/2016, ficando paralisado, portanto, sem a 

realização de qualquer impulso processual por mais de 03 (três) anos. 

Assim, em razão da aparente ocorrência de prescrição do Processo 

Administrativo nº 815599/2010, a concessão do PEDIDO LIMINAR, é 

MEDIDA que se IMPÕE. No tocante ao Processo Administrativo nº 

615720/2011, verifica-se através do documento acostado em ID. 

31201717 que o caderno processual administrativo foi extraviado. Em 

sendo assim, considerando que a presunção de liquidez e certeza própria 

do título executado é relativa, entendo que em razão do processo 

administrativo ter se extraviado, não pode o Autor sofrer, por ora, os 

prejuízos de uma possível execução sem exercer seu direito a AMPLA 

DEFESA. Nesse sentido, o simples fato da possibilidade de inclusão do 

nome da Requerente no SERASA, PROTESTO ou outro ÓRGÃO de 

RESTRIÇÃO de CRÉDITO indevidamente já é suficiente para o deferimento 

da medida liminar, não sendo justo, nem razoável que a Requerente tenha 

seu NOME MACULADO frente ao mercado de credores. Deste modo, 

diante dos DOCUMENTOS colacionados aos autos, entendo estarem 

PRESENTES os REQUISITOS autorizadores para a concessão do PEDIDO 

LIMINAR, sendo de MEDIDA o seu DEFERIMENTO. “Ex positis”, DEFIRO o 

PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos 

efeitos do Processo Administrativo nº 815599/2010 (CDA 2018826995) e 

Processo Administrativo nº 615720/2011 (CDA 2017485031) bem como 

que o Requerido se ABSTENHA de PRATICAR QUAISQUER ATOS de 

COBRANÇA do CRÉDITO e, que seja RETIRADO o NOME do Requerente da 

Dívida Ativa Estadual, salvo a existência de situação diversa da discutida 

na presente demanda, até final desfecho da presente ação. Quanto ao 

pedido de PAGAMENTO das CUSTAS de forma PARCELADA, “ainda que a 

parte não seja hipossuficiente, muitas vezes não dispõe da quantia 

integral para quitar as custas e despesas processuais iniciais em uma 

única vez, tendo em vista que em muitos casos sua renda é proveniente 

de rendimentos mensais, os quais de uma só vez não totalizam o valor das 

custas, obstando o acesso da parte à justiça. II – O princípio da 

inafastabilidade da jurisdição deve sempre ser observado, de modo a 

possibilitar as partes o acesso ao poder judiciário. III - O parcelamento das 

custas não causará nenhum prejuízo ao Judiciário ou aos cofres públicos, 

tendo em vista que os agravantes suportarão todas as despesas que lhe 

são cabíveis. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018). 

Assim, DEFIRO o PARCELAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS em 6 
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(seis) PARCELAS MENSAIS e SUCESSIVAS, devendo o REQUERENTE ser 

INTIMADO para PROCEDER o PAGAMENTO na forma do § 7°, artigo 468 da 

CNGC. CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “decisum”, quanto aos 

termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal 

para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015. Após, 

INTIME-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) 

dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015. Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008405-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008405-19.2019.8.11.0015 AUTOR(A): NETES CELESTINO CURADO 

REU: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifico que, não obstante INTIMADOS, os 

REQUERIDOS não vêm cumprindo o COMANDO JUDICIAL, ressaltando que 

trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA, por meio da qual a Autora objetiva a disponibilização do 

procedimento “TC DO QUADRIL”. II – Assim, para que não haja maiores 

dissabores e, sobretudo risco de se agravar a saúde da parte Autora pela 

falta do PROCEDIMENTO, DETERMINO o BLOQUEIO na CONTA do ESTADO 

DE MATO GROSSO, conforme pleiteado em ID. 31535756, devendo ser 

efetivado no valor do MENOR orçamento acostado aos autos, qual seja, o 

apresentado pelo HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS PINHEIROS e DR. 

LYNTON MORETTI STOPPA em ID. 29694366. III - Dada a urgência do caso, 

INICIALMENTE NOTIFIQUE-SE o HOSPITAL E MATERNIDADE DOIS 

PINHEIROS e DR. LYNTON MORETTI STOPPA, para que REALIZEM a 

segunda fase do procedimento cirúrgico pleiteado pelo AUTOR 

“ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL ESQUERDO” e, informe no prazo 

mais exíguo possível nos autos, o número da conta para transferência da 

quantia BLOQUEADA, qual seja, R$ 47.690,00 (quarenta e seis mil cento e 

noventa reais) o que, desde já, fica autorizado a ser procedido mediante 

ALVARÁ de LIBERAÇÃO. Cobra relevo CONSIGNAR que, no que tange a 

eventual INTERNAÇÃO, a mesma deve ocorrer em LEITO 

SIMPLES/ENFERMARIA e, apenas em casos EXCEPCIONAIS e 

JUSTIFICADOS através de LAUDO MÉDICO PORMENORIZADO, as 

internações serão aceitas em APARTAMENTO, SOB PENA DE NÃO 

PAGAMENTO DOS VALORES À MAIOR. IV - CONCLUÍDA a 

DETERMINAÇÃO constante no “Item alhures” e com o APORTE da NOTA 

FISCAL, DETERMINO a INTIMAÇÃO do Requerido para que, no prazo de 10 

(dez) dias, MANIFESTE-SE de acordo com o art. 11 § 4º do Provimento nº 

02/2015 da CGJ/TJMT, “in verbis”: “§ 4º - Uma vez aportada aos autos a 

nota fiscal mencionada no ‘caput’ deverá o magistrado, no prazo máximo 

de 10 (dez) dias, abrir vistas dos autos para que o ente público (parte ré) 

se manifeste acerca da prestação de contas facultando-lhe a adoção das 

providências necessárias – inclusive comunicando acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretarias de Saúde e de 

Fazenda, municipal ou estadual, conforme o caso, e aos órgãos de 

controladoria interna, no caso do Estado de Mato Grosso a Auditoria Geral 

do Estado (AGE)”. V – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO 

para apreciação e ulteriores deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO 

do BLOQUEIO JUDICIAL. VI – Com o cumprimento do “item III”, proceda a 

Secretaria da Vara o IMEDIATO retorno dos autos em CONCLUSÃO, para 

realização do BLOQUEIO JUDICIAL das NOTAS FISCAIS IDs. 22400416 e 

22509959 e, consequente expedição de ALVARÁ. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE, com urgência, servindo cópia desta decisão como 

MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, se necessário. Sinop/MT, 29 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002589-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE AZEVEDO E SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002589-27.2017.8.11.0015 AUTOR(A): ANTONIO DE AZEVEDO E 

SOUZA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Em ID. 3147606, 

a parte Autora pugna pela LIBERAÇÃO do VEÍCULO 

“CAR/CAMINHÃO/CARROC ABT DIESEL FORD/F-250XLT W21 

ANO/MODELO 2011/2011, COR PRATA, PLACA ATO-7779, RENAVAM 

00306798204, CHASSI 9BFHW21C1BB085403, AVALIADO PELA FIPE EM 

R$ 94.390,00 (noventa e quatro mil trezentos e noventa reais)” indicado na 

inicial a título de garantia, e a consequente SUBSTITUIÇÃO daquele BEM 

pelo “automóvel Honda WR-V, ano fabricação 2017, modelo 2018, cor 

vermelha, placa QCB 2287, Chassi 93HGH8860JZ108525, Renavam 

01128616006” para fins de garantia do Juízo. II – Pois bem. O BEM MÓVEL 

indicado como SUBSTITUIÇÃO, qual seja, “automóvel Honda WR-V, ano 

fabricação 2017, modelo 2018, cor vermelha, placa QCB 2287, Chassi 

93HGH8860JZ108525, Renavam 01128616006, avaliado em R$ 68.480,00 

(sessenta e oito mil reais quatrocentos e oitenta reais), é idôneo e 

monetariamente suficiente para garantir o Juízo, conforme se verifica do 

CRLV (ID. 31476063), Carta de Anuência (ID. 31476064) e Demonstrativo 

do Valor do Bem de acordo com a tabela Fipe (ID. 31544011). III – Dessa 

forma, DEFIRO a LIBERAÇÃO do VEÍCULO “CAR/CAMINHÃO/CARROC ABT 

DIESEL FORD/F-250XLT W21 ANO/MODELO 2011/2011, COR PRATA, 

PLACA ATO-7779,  RENAVAM 00306798204 ,  CHASSI 

9BFHW21C1BB085403, DEVENDO o Cartório OFICIAR ao Detran-MT para 

que proceda com a BAIXA da RESTRIÇÃO no PRONTUÁRIO do VEÍCULO; 

IV – Ademais, DEFIRO a SUBSTITUIÇÃO do bem móvel acima referido pelo 

“automóvel Honda WR-V, ano fabricação 2017, modelo 2018, cor 

vermelha, placa QCB 2287, Chassi 93HGH8860JZ108525, Renavam 

01128616006, DEVENDO, para tanto, ser EXPEDIDO o TERMO DE CAUÇÃO 

que deverá ser formalizado pelo Autor, ou representado por terceiro, com 

poderes específicos, através de instrumento público, outorgado por ele, o 

qual DEVERÁ INDICAR o FIEL DEPOSITÁRIO do BEM. V- Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de abril 

de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011865-14.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON SIRIO HARTMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIA DOS SANTOS PRUINELLI OAB - MT22702/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE DAGOSTINI VIGNE OAB - SC28526 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (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 

#1011865-14.2019.8.11.0015 AUTOR(A): NILSON SIRIO HARTMANN REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos etc. I – 

Compulsando os autos, verifica-se que a DECISÃO LIMINAR de ID. 

28164607, DETERMINOU a IMPLANTAÇÃO do benefício de 

AUXÍLIO-ACIDENTE ao AUTOR, até a resolução do mérito em sentença; II – 

Ocorre que através do PETITÓRIO de ID. 31067259, a parte Autora informa 

que a Autarquia Requerida não cumpriu com a Determinação Judicial. III - 

Por esta razão, REVIGORO a DECISÃO LIMINAR de ID. 28164607, 

DETERMINANDO a INTIMAÇÃO do Requerido, na pessoa do Procurador 

Geral Federal, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, confira 
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CUMPRIMENTO à DECISÃO LIMINAR, devendo INFORMAR nos autos, em 

igual prazo, a IMPLANTAÇÃO do BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO de 

AUXÍLIO-ACIDENTE POR ACIDENTE DE TRABALHO, ficando ADVERTIDO, 

desde já, que o agente renitente poderá incorrer em IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA, nos termos do artigo 11, inciso II, da L.I.A, bem como 

ser FIXADA MULTA DIÁRIA a ser suportada pelo próprio agente; IV- 

Outrossim, DETERMINO a INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, 

pretendem produzir, especificando e delimitando a pertinência das 

mesmas, para, APÓS aportados os petitórios, sejam os autos feitos em 

conclusão para DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do 

CPC/2015, ou, se for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE; V – 

Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de abril de 2020. Mirko Vincenzo 

Giannotte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
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DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003778-35.2020.8.11.0015 IMPETRANTE: ALBERTINO FELIX DE BRITO 

JUNIOR IMPETRADO: DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV Vistos etc. 

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA (REMÉDIO CONSTITUCIONAL) 

COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTS 

proposto por ALBERTINO FÉLIX DE BRITO JÚNIOR em desfavor do 

DIRETOR PRESIDENTE DA MT PREV – MT, ELLITON OLIVEIRA DE SOUZA 

(PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO DE GROSSO). Aduz a inicial que “o 

impetrante é atualmente Delegado de Polícia Judiciária Civil (PJC) do Estado 

de Mato Grosso (MT) – classe C - tendo tomado posse no cargo de 

delegado em 19 julho 2012 e como pessoa Portadora de Necessidades 

Especiais (PNE) com surdez auditiva bilateral, completando atualmente 07 

anos, 07 meses e 19 dias, no cargo de Delegado de Polícia Judiciária Civil 

(em data 03 de março de 2020)”. Informa que “antes de ser delegado no 

MT era militar das Forças Armadas e chegou a graduação de Suboficial do 

Comando da Aeronáutica; onde prestou serviços militares por exatamente 

25 anos, 05 meses e 16 dias, tendo iniciado como militar da Aeronáutica 

(Forças Armadas) em 02 fevereiro 1987 aos 18 anos de idade onde 

serviu a pátria amada e ficou até 19 julho 2012, data em que tomou posse 

como delegado no MT”. Sustenta que “averbou na polícia judiciária civil 

(PJC) e através do MT PREV - o tempo de serviço prestado as Forças 

Armadas (Aeronáutica) – no total de 25 anos, 05 meses e 16 dias; com 

data de início na Aeronáutica em 02 fevereiro 1987, o qual foi publicada no 

diário oficial (nº 26.988 de 27 março de 2017) do Estado de Mato Grosso 

através de Portaria do MT Previ nº 22/2017”. Ressalta que “somando o 

tempo de serviço prestado na Aeronáutica (Forças Armadas) como militar 

de carreira no total (de 25 anos, 05 meses e 16 dias) e o tempo prestado 

como delegado de polícia civil do MT (de 07 anos, 07 meses e 19 dias), 

perfaz o tempo de serviço policial TOTAL de 33 anos - e tempo de efetivo 

serviço policial”. No entanto “em 05 mar 2020, o impetrante agendou o seu 

pedido de aposentadoria voluntária junto ao MT PREV e teve seu pedido 

INDEFERIDO por via administrativa”, tendo a “autoridade coatora MT PREV 

alegado que o tempo de serviço prestado pelo impetrante na Aeronáutica 

(Forças Armadas) como militar de carreira no total de 25 anos, 05 meses e 

16 dias não pode ser considerado como atividade policial, razão pelo qual 

optou pelo indeferimento do pedido de APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA do 

Impetrante”. Por essas razões, REQUER, “que seja deferidos os efeitos da 

tutela antecipada, inaudita altera parts, em caráter liminar, no sentido de 

obrigar a parte ré (autoridade coatora) a reconhecer o tempo de serviço 

prestado pelo impetrante nas Forças Armadas como atividade policial (25 

anos, 05 meses); e assim conceder o benefício previdenciário por tempo 

de contribuição por 33 anos de serviço policial (aposentadoria voluntária) 

ao impetrante; ou ALTERNATIVAMENTE, caso seja outro o vosso 

entendimento, que seja concedido liminar inaudita altera parts, garantido o 

impetrante fica em sua residência, sem a prestação de serviços, com 

garantia integral dos subsídios até que seja julgado o mérito do presente 

mandado de segurança, face que o impetrante já trabalhou a mais - exatos 

03 anos a mais - além dos 30 anos previstos em lei - estando hoje com 33 

anos de serviço policial - indo para 34 anos”. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. É o Relatório. Decido. O MANDADO de SEGURANÇA é meio 

processual adequado, para proteger DIREITO LÍQUIDO e CERTO, sempre 

que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação por parte 

de autoridade pública, conforme definição constitucional (artigo 5º, LXIX, 

da Constituição da República). Ao utilizar-se do “writ”, o Impetrante há de 

demonstrar, mediante PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, com precisão e clareza, 

qual o direito líquido e certo próprio que pretende defender, porque, em 

ação dessa natureza, o que se pede não é a declaração de nulidade do 

ato impugnado, mas uma determinação à autoridade impetrada para que 

cesse a ofensa ao direito subjetivo da impetrante. Por tais motivos, só o 

titular de direito próprio pode impetrar mandado de segurança, não lhe 

cabendo vindicar, em seu nome, direito alheio. Para a CONCESSÃO da 

LIMINAR em sede de mandado de segurança, mister se faz a constatação 

da existência dos REQUISITOS LEGAIS, quais sejam: a ofensa ao direito 

líquido e certo, o “FUMUS BONI JURIS” e o “PERICULUM IN MORA”. Para o 

professor Celso Agrícola Barbi, aliás, “a liquidez e certeza do direito é a 

primeira das condições da ação, no que toca ao mandado de segurança” 

(BARBI, Celso Agrícola. Do mandado de segurança. 3ª Ed. Rio de Janeiro, 

Forense, 1976. p. 77 ). Como afirmado anteriormente, a concessão da 

medida liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos 

legais, quais sejam: 1 – que haja relevância dos motivos ou fundamentos 

em que se assenta o pedido inicial; e 2 – que haja a possibilidade da 

ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil 

reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o 

ato coator até a sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só 

lhe for reconhecido na sentença final de mérito, nos precisos termos do 

artigo 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009. Sobre a possibilidade de 

concessão de LIMINAR em MANDADO de SEGURANÇA, transcrevo os 

ensinamentos de Rizzato Lara, em passagem irretocável: “Como na 

antecipação realizada através da liminar há uma coincidência entre o que 

se antecipa e o que se pretende obter ao final, ou seja, a medida de 

segurança, existe desde logo uma satisfação do pedido. (...) A sua 

função primordial é garantir que a ordem determinada através do mandado 

de segurança seja eficaz no plano fático. Como ela obtém o resultado? 

Possibilitando ao impetrante do writ que sua pretensão seja, na prática, 

satisfeita ab initio.” A JURISPRUDÊNCIA não destoa: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR SATISFATIVA. 1. Em 

Mandado de Segurança é possível a concessão de liminares satisfativa. 2. 

Embora satisfativa, em face da provisoriedade de que se revestem, não 

obstante a prolação de sentença de mérito. 3. Apelo e remessa 

improvidos. No caso dos autos, a relevância dos FUNDAMENTOS da 

IMPETRAÇÃO RESTARAM PARCIALMENTE DEMONSTRADOS. Vejamos: “In 

casu”, o Impetrante pretende que seja reconhecido o tempo de serviço 

prestado as Forças Armadas como atividade estritamente policial (25 

anos, 05 meses) para fins da aposentadoria especial voluntária nos 

termos do que preceitua a Lei Complementar nº 401, de 22 de junho de 

2010, bem como Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985. 

Inicialmente, consigna-se que a Lei Complementar nº 51, de 20 de 

dezembro de 1985, que dispõe sobre a aposentadoria do servidor público 

policial, nos termos do § 4° do art. 40 da Constituição Federal, estabelece 

em seu art. 1°, inciso II, alínea a, que: “Art. 1° O servidor público policial 

será aposentado: II - voluntariamente, com proventos integrais, 

independentemente da idade: a) após 30 (trinta) anos de contribuição, 

desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de 

natureza estritamente policial, se homem;” Nesse mesmo sentido, a Lei 

Complementar nº 401, de 22 de junho de 2010, que dispõe sobre a 

aposentadoria especial que especifica e dá outras providências, prevê em 

seu artigo 2°, que: “Art. 2º O policial civil, os servidores do sistema 

penitenciário e do sistema socioeducativo serão aposentados 

voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de 

contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo 

exercício em cargo de natureza estritamente policial, fazendo jus à 

remuneração do cargo efetivo, com revisão na mesma data e proporção 

dos que se encontram em atividade, inclusive em decorrência de 

transformação ou reclassificação do cargo ou função.(NR) (Nova redação 

dada pela LC 524/14)”. Dá interpretação dos dispositivos acima 

transcritos, podemos concluir que o policial civil terá direito a se aposentar 

voluntariamente, independentemente da idade, após 30 (trinta) anos de 
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contribuição, desde que conte, com pelo menos, 20 (vinte) anos de efetivo 

exercício em cargo de natureza estritamente policial. A Emenda 

Constitucional n° 103/2019, que altera o sistema de previdência social e 

estabelece regras de transição e disposições transitórias, prevê no art. 

5°, § 1°, que: “§ 1º Serão considerados tempo de exercício em cargo de 

natureza estritamente policial, para os fins do inciso II do art. 1º da Lei 

Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, o tempo de atividade 

militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de 

bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou 

socioeducativo”. Grifo nosso Dessa forma, o tempo de serviço prestado 

pelo Impetrante as Forças Armadas deverá ser considerado no computo 

de 20 anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial para 

os fins de concessão de aposentadoria especial de policial civil prevista 

na Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985. Ademais, no que 

tange ao pedido em liminar de concessão de benefício previdenciário por 

tempo de contribuição, frisa-se que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em 

ju lgamento  rea l i zado  em 01 /10 /2008 ,  DECLAROU a 

CONSTITUCIONALIDADE do art. 1º da Lei nº 9.494/97, o qual disciplina a 

questão relativa à ANTECIPAÇÃO de TUTELA em face dos órgãos e 

entidades do Poder Público, para VEDÁ-LA nas SEGUINTES HIPÓTESES: 

a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; b) concessão 

de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; c) outorga ou 

acréscimo de vencimentos; d) pagamento de vencimentos ou vantagens 

pecuniárias a servidor público; ou e) esgotamento, total ou parcial, do 

objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a 

qualquer das matérias acima referidas (Rcl 8.218 MC/DF, Rel. Min. Celso 

de Mello, DJe 24/06/09). Além disso, o § 2º do artigo 7º da Lei nº 

12.016/2009 dispõe que: “§ 2° Não será concedida medida liminar que 

tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de 

mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a 

extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. Grifo nosso 

A propósito excerto de julgado: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA 

ESPECIAL – LIMINAR INDEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – INCIDÊNCIA DO 

ART. 7º, §2º, DA LEI 12.016/2009 – DECISÃO MANTIDA - RECURSO 

DESPROVIDO. O §2º do art. 7º da Lei nº. 12.016/2009 inviabiliza a 

concessão de medida liminar que tenha por objeto “a reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento ou 

exclusão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza”. (N.U 

1001559-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público 

e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 02/03/2020)” Sob 

essa perspectiva, eventual deferimento liminar se daria em contrariedade 

ao julgado pela Suprema Corte na ADC nº 4, porquanto, ao determinar 

liminarmente a concessão de aposentadoria especial voluntária, esbarraria 

no assenso do art. 1º da Lei 9.494/97. Ressalte-se que o preceito legal 

tem por finalidade evitar que o Poder Público seja surpreendido por 

decisões desfavoráveis que lhe exigem o cumprimento imediato, podendo 

ocasionar lesão ou prejuízo irreparável aos cofres públicos. Assim, não 

há que se falar, no caso dos autos, em possibilidade de concessão de 

benefício previdenciário em liminar, uma vez que acarretará a obtenção de 

ACRÉSCIMO pecuniário em desfavor da Fazenda Pública, o que incide na 

vedação legal prevista na Lei 9.494/97. A propósito excerto de julgado: 

PEDIDO DE SUSPENSAO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. ANTECIPAÇAO 

DOS EFEITOS DA TUTELA CONTRA O PODER PÚBLICO. PAGAMENTO A 

SERVIDOR PÚBLICO. FLAGRANTE ILEGITIMIDADE. A decisão que 

antecipou os efeitos da tutela incorre no que a lei denomina de flagrante 

ilegitimidade porque a lei veda a concessão de medida LIMINAR ou tutela 

antecipada que tenha por objeto pagamento de qualquer natureza (art. 

2º-B da Lei nº 9.494, de 1997, e art. 7º, 2º, da Lei nº 12.016, de 2009) e 

na espécie é disso que se trata. Agravo regimental não provido. (STJ - 

AgRg na SLS 1502 / PI – Relator: Ministro ARI PARGENDLER - DJe 

06/09/2012). Grifo nosso Sendo assim, considerando que o pedido liminar 

de concessão de aposentadoria especial voluntária, implica, 

inevitavelmente, em concessão de vantagem pecuniária, o que é vedado 

liminarmente, o DEFERIMENTO PARCIAL da LIMINAR é MEDIDA que se 

IMPÕE. “Ex positis”, DEFIRO PARCIALMENTE a LIMINAR no sentido de 

DETERMINAR o RECONHECIMENTO pela Autoridade Coatora do TEMPO de 

SERVIÇO prestado pelo Impetrante às FORÇAS ARMADAS como 

ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL (25 anos, 05 meses) para fins da 

aposentadoria especial voluntária prevista na Lei Complementar nº 401, de 

22 de junho de 2010 e na Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 

1985. NOTIFIQUE-SE a AUTORIDADE apontada como COATORA, a fim de 

que, no prazo de 10 (dez) dias (art. 7º, I, LMS), preste as informações que 

entender ser pertinente, bem como cientifique o órgão de representação 

judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem 

documentos, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, LMS). 

PRESTADAS as INFORMAÇÕES, conceda-se VISTA ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO (art. 12, LMS). DEFIRO o PEDIDO de PRIORIDADE na 

TRAMITAÇÃO do presente FEITO nos termos do artigo 9º, VII da Lei n.º 

13.146/2015, por se tratar de pessoa portadora de surdez bilateral, ao que 

DETERMINO que se PROCEDA com as devidas ANOTAÇÕES. Após, 

CONCLUSO. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de 

abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1009454-66.2017.8.11.0015 AUTOR(A): EULA MARIA ALVES DE ASSIS 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

PRIORIDADE DE TRAMITAÇÃO – IDOSA! Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por EULA MARIA ALVES DE ASSIS, 

por meio de sua advogada, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador Geral do Estado e MUNICÍPIO DE SINOP-MT, 

representado pelo Procurador Geral do Município. Aduz a inicial que a 

parte Requerente “conta com aproximadamente 65 (sessenta e cinco) 

anos de idade e sofre muito com a dor ao se movimentar. Sua qualidade 

de vida, está sem dúvidas danificadas, haja vista sem movimento das 

pernas adequada, é difícil exercer as atividades dia a dia, o que acarreta 

um maior esforço para a paciente, ocasionando cansaços frequentes”. 

LIMINARMENTE, postulou pela CONCESSÃO da TUTELA ANTECIPADA a 

fim de compelir o Requerido a disponibilizar à parte Requerente, com 

urgência, a realização da CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO 

QUADRIL DIREITO – REVISÃO de que necessita a parte Requerente. No 

MÉRITO, pugna pela confirmação do pedido liminar e o julgamento 

procedente da presente ação. CARREOU DOCUMENTOS. PARECER do 

NAT, concluindo que “(...) Baseado no laudo médico, e nas condições 

clínicas da Requerente podemos entender que não há urgência para o 

caso, porém, o pleito deve ser atendido com brevidade, não superior aos 

90 dias, considerando as complicações, que podem resultar do retardo do 

tratamento. Quanto maior a demora no tratamento, maiores as chances de 

sequelas mais significativas, maior o padecimento funcional, e mais dor 

para a paciente. O procedimento é contemplado pelo Sistema Único de 

Saúde, tendo como uma das referências o Hospital Geral Universitário 

(hospital executor e referência em alta complexidade em Ortopedia em 

Mato Grosso), Hospital Metropolitano de Várzea Grande e Hospital 

Municipal São Benedito de Cuiabá”. A TUTELA foi INDEFERIDA em ID. 

9641771. O Estado de Mato Grosso CONTESTOU em ID. 9844772, 

arguindo preliminarmente pela ausência de interesse processual e, no 

mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais. O Município de Sinop 

embora CITADO, não apresentou CONTESTAÇÃO como consta em 

CERTIDÃO de ID. 11213566. A parte Autora não apresentou IMPUGNAÇÃO 

conforme CERTIDÃO de ID. 21134191. 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 
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como deve necessitar da intervenção do Estado para obter este bem. O 

interesse materializa-se pelo binômio necessidade/utilidade e pela 

adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido. No caso dos 

autos, descabe falar em ausência de interesse processual da parte 

autora, uma vez que esta não obteve sucesso pelo Sistema Único de 

Saúde quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado; precisou ingressar 

com ação judicial para assegurar o direito à saúde. No mais, sabe-se que 

a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a 

direito, o que assegura à parte exercitar o direito de ação sem a 

necessidade de esgotamento da via administrativa, pois assim estaria 

diante da flagrante injustiça e sob pena de infringência ao princípio 

constitucional do acesso à justiça. Assim, REJEITO a preliminar suscitada. 

DO MÉRITO Inicialmente, cumpre anotar que o MUNICÍPIO DE SINOP NÃO 

ofertou CONTESTAÇÃO no prazo legal, consoante CERTIDÃO acostada 

aos autos, razão pela qual o mesmo reputa-se REVEL, contudo em se 

tratando de DIREITO INDISPONÍVEL, nos termos do art. 345 do Código 

Processual Civil1, NÃO se pode falar em CONFISSÃO FICTA, NÃO 

produzindo os EFEITOS da REVELIA. Superado tal esclarecimento, 

passa-se a ANÁLISE e JULGAMENTO do MÉRITO. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por EULA MARIA ALVES DE ASSIS, 

por meio de sua advogada, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

representado pelo Procurador Geral do Estado e MUNICÍPIO DE SINOP-MT, 

representado pelo Procurador Geral do Município. A SAÚDE DA 

POPULAÇÃO é DEVER do Estado e GARANTIA do cidadão, devendo 

aquele PROPORCIONAR o suficiente para o seu BEM ESTAR. Assim, com 

fundamento no PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA, nenhum cidadão 

poderá SOFRER qualquer ato que atente contra a sua SAÚDE e coloque a 

VIDA em IMINENTE e CONCRETO RISCO. Trata-se, portanto, de DIREITO DE 

TODOS, UNIVERSAL E IGUALITÁRIO, não se submetendo a BARREIRAS 

GEOGRÁFICAS OU GEOPOLÍTICAS, a que também não se submete a 

moléstia; afinal, quem adoece não é o munícipe ou o estaduano, é o 

CIDADÃO BRASILEIRO. De sua vez, as AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 

SAÚDE constituem um SISTEMA ÚNICO, apenas descentralizado 

administrativamente, o que NÃO IMPÕE DEVERES ESTANQUES a um ou a 

cada um dos entes federados, se não que a todos, INDISCRIMINADA E 

SOLIDARIAMENTE. Assim, o DIREITO À SAÚDE - DIREITO SOCIAL 

FUNDAMENTAL DO HOMEM, contido no artigo 6º da Constituição da 

República - declara em seu artigo 196 que “a saúde é direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação”. Por seu turno, José Afonso da Silva ensina: “A saúde é 

concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da 

universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a 

promovem, protegem e recuperam” (Curso de Direito Constitucional 

Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707). Como se percebe, a NORMA 

CONSTITUCIONAL não faz depender sua EFICÁCIA e sua POSITIVAÇÃO à 

existência de RECURSOS, à implementação de PROGRAMAS ou à edição 

de LEI INFRACONSTITUCIONAL. Assegura por si só, a quem, 

COMPROVADAMENTE CARENTE, o direito subjetivo ao ACESSO 

UNIVERSAL E IGUALITÁRIO às ações e serviços de SAÚDE para sua 

PROTEÇÃO e RECUPERAÇÃO. Contém, por isso, ELEMENTOS MÍNIMOS 

INDISPENSÁVEIS à sua APLICABILIDADE, a par de não ter o Constituinte 

expressamente remetido sua concreção ao legislador ordinário, pela 

clássica expressão “na forma da lei”. Como se vê, o dispositivo em causa 

tem razoável densidade normativa: define o objeto do direito – 

PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA SAÚDE. Basta por isso, 

comprovadas a MOLÉSTIA e a CARÊNCIA, como no caso, para invocar o 

DIREITO SUBJETIVO À GRATUIDADE assegurado no dispositivo 

constitucional. Ademais, o direito à saúde e à assistência aos 

desamparados (artigo 6º da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, é DIREITO FUNDAMENTAL no 

sentido formal e material, de aplicação imediata e incondicionada, nos 

termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição da República, sendo 

dada ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as 

prestações asseguradas nas normas constitucionais definidoras dos 

DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. Como se vê, os serviços de saúde 

são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, 

integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços 

federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que 

tem no pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o ATENDIMENTO 

INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público - Federal, Estadual ou Municipal - 

é RESPONSÁVEL pelas AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, não podendo, 

cada um e todos, ESQUIVAR-SE DO DEVER DE PRESTÁ-LOS de forma 

integral e incondicional. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes é questão que somente a eles diz respeito, não podendo atingir a 

pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o ente, ACIONADO 

JUDICIALMENTE PRESTAR O SERVIÇO e após, resolver essa 

inter-regulação. O acesso às AÇÕES e SERVIÇOS de SAÚDE é 

UNIVERSAL e IGUALITÁRIO (CF - art. 196), do que deriva a 

responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já 

assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- Rel. Min. Marco 

Aurélio). “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO 

QUADRIL DIREITO - REVISÃO e, via de consequência, DECLARO EXTINTO 

o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de 

CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto 

no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e 

emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias 

e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 

27/04-CM”. Contudo, CONDENO o 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, 28 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011265-61.2017.8.11.0015 REQUERENTE: PEDRO PAULUK REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. IDOSO – 

PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO! Trata-se de AÇÃO CAUTELAR 

INOMINADA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA 

proposta por PEDRO PAULUK, representada por seu advogado, 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 “é portador de Doença Coronariana Obstrutiva Grave (CID I20) 

e necessita, COM MÁXIMA URGÊNCIA, realizar dois procedimentos 

cirúrgicos, a saber, ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM STENT 

FARMACOLÓGICO E ANGIOPLASTIA DE CARÓTIDA E VERTEBRAL”. 

LIMINARMENTE, postulou pela CONCESSÃO da TUTELA ANTECIPADA a 

fim de determinarem, imediatamente, o tratamento médico imprescindível 

para manutenção da saúde da Parte Requerente, qual seja, 

“ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM STENT FARMACOLÓGICO E 

ANGIOPLASTIA DE CARÓTIDA E VERTEBRAL”. No MÉRITO, pugna pela 
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confirmação do pedido liminar e o julgamento procedente da presente 

ação. CARREOU DOCUMENTOS. A TUTELA foi ANTECIPADA em ID. 

10149437, sendo DETERMINADO aos Requeridos que providenciassem, 

imediatamente, o procedimento pleiteado pela Requerente. O Estado de 

Mato Grosso CONTESTOU em ID. 10482662 arguindo preliminarmente 

sobre a ilegitimidade passiva, e, no mérito pela improcedência dos pedidos 

iniciais. O Município de Sinop CONTESTOU em ID. 11269905 arguindo, no 

mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais. A parte Requerente 

apresentou IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIOS JUDICIAIS em ID. 12000529, 

14372843. NOTA FISCAL em ID. 10716255, 11025752 e 11229519 com a 

discriminação dos valores e ALVARÁ JUDICIAL em ID. 12265493 e 

16133484. 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 – 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 

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. Março Aurélio). Assim, REJEITO 

a preliminar suscitada. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO CAUTELAR 

INOMINADA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA 

proposta por PEDRO PAULUK, representada por seu advogado, 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 polo 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-relação. O acesso às AÇÕES e SERVIÇOS de SAÚDE é UNIVERSAL 

e IGUALITÁRIO (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária 

e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal 

Federal (RE 195.192/RS- Rel. Min. Marco Aurélio). “Ex positis” JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de 

DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente 

ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM STENT FARMACOLÓGICO E 

ANGIOPLASTIA DE CARÓTIDA E VERTEBRAL. Por conseguinte, 

CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA 

CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 10149437, 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, 
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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, 28 de abril de 2020. 

Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012712-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DAMIAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA HASSELSTROM OAB - MT0019407A (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 

#1012712-84.2017.8.11.0015 AUTOR(A): JOSE DAMIAO REU: MUNICIPIO 

DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. IDOSO – PRIORIDADE 

DE TRAMITAÇÃO! Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

(CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE TUTELA 

DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por JOSÉ DAMIÃO, por intermédio 

de seu advogado, 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 “foi diagnosticada com caso grave de 

degeneração da coluna lombar, conforme ressonância magnética da 

coluna lombar realizada na data de 31/08/2017 e ainda em 09/10/2017 

(anexo), com indicação de cirurgia urgente conforme relatório médico 

emitido em 09/11/2017 pelo Dr. Paulo Tarso Reck Mendonça CRM/MT 4129 

(anexo)”. Acrescenta que “conforme consta da ficha de regulação 

(anexa) o Autor é diabético, com as duas pernas amputadas, foi 

submetido a tratamento clínico de discite 13-4, com dor lombar 

incapacitante, irradiando para mid-coxa, rebelde ao uso de morfina, 

necessita artrodese 13 a s1, devido a instabilidade, e estenose de canal e 

foramens, tudo em conformidade com os laudos médicos”. LIMINARMENTE, 

postulou pela CONCESSÃO da TUTELA ANTECIPADA a fim de 

determinarem, imediatamente, o tratamento médico imprescindível para 

manutenção da saúde da Parte Requerente, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, o procedimento “CIRURGICO DE ARTROSE DA COLUNA”. 

No MÉRITO, pugna pela confirmação do pedido liminar e o julgamento 

procedente da presente ação. CARREOU DOCUMENTOS. A TUTELA foi 

ANTECIPADA em ID. 10710835, sendo DETERMINADO aos Requeridos que 

providenciassem, imediatamente, o procedimento pleiteado pela 

Requerente. O Estado de Mato Grosso CONTESTOU em ID. 10862133 

arguindo, no mérito pela improcedência dos pedidos iniciais. O Município de 

Sinop CONTESTOU em ID. 11276973 arguindo preliminarmente sobre a 

ilegitimidade passiva e, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais. 

A parte Requerente apresentou IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIOS JUDICIAIS em 

ID. 12231632. NOTA FISCAL em ID. 11598617 com a discriminação dos 

valores e ALVARÁ JUDICIAL em ID. 12638539. 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 – 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 

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. Março Aurélio). Assim, REJEITO 

a preliminar suscitada. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por JOSÉ DAMIÃO, por 

intermédio de seu advogado, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 127 de 379



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 polo 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-relação. O acesso às AÇÕES e SERVIÇOS de SAÚDE é UNIVERSAL 

e IGUALITÁRIO (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária 

e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal 

Federal (RE 195.192/RS- Rel. Min. Marco Aurélio). “Ex positis” JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de 

DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente 

CIRURGICO DE ARTROSE DA COLUNA. Por conseguinte, CONFIRMO a 

MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA 

por meio da DECISÃO de ID. 10710835, 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, 28 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz 

de Direito
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Processo Número: 1012882-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DA ROLD (REQUERENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1012882-56.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ORLANDO DA ROLD 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos 

etc. IDOSO – PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO! Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por 

ORLANDO DA ROLD, por meio de seu causídico, contra o ESTADO DE 

MATO GROSSO, representado pelo Procurador Geral do Estado, e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, representado pelo Procurador Jurídico do 

Município ou pelo Prefeito Municipal. Aduz a inicial que a parte Autora 

“conta atualmente com 73 (setenta e três) anos de idade, encontra-se 

internado no Hospital regional de Sinop, desde o dia 23 de setembro de 

2017, com quadro de estenose valvar aórtica grave e lesão grave em CD, 

moderada em DA e CX, insuficiência cardíaca, necessitando com urgência 

de cirurgia de troca valvar e revascularização miocárdica, correndo risco 

de morte, conforme atestam os laudos médicos anexos”. LIMINARMENTE, 

postulou pela CONCESSÃO da TUTELA ANTECIPADA a fim de 

determinarem, imediatamente, o tratamento médico imprescindível para 

manutenção da saúde da Parte Requerente, qual seja, “CIRURGIA DE 

TROCA VALVAR E REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA”. No MÉRITO, 

pugna pela confirmação do pedido liminar e o julgamento procedente da 

presente ação. CARREOU DOCUMENTOS. A TUTELA foi ANTECIPADA em 

ID. 10818174, sendo DETERMINADO aos Requeridos que 

providenciassem, imediatamente, o procedimento pleiteado pela 

Requerente. O Estado de Mato Grosso CONTESTOU em ID. 10903528 

arguindo, no mérito pela improcedência dos pedidos iniciais. O Município de 

Sinop CONTESTOU em ID. 10856293 arguindo preliminarmente sobre a 

ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual e, no mérito, pela 

improcedência dos pedidos iniciais. A parte Requerente apresentou 

IMPUGNAÇÃO. BLOQUEIOS JUDICIAIS em ID. 12000263. NOTA FISCAL em 

ID. 11312623 e 11312624 com a discriminação dos valores e ALVARÁ 

JUDICIAL em ID. 12641186. 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 – 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 
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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 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. Março Aurélio). Assim, REJEITO a preliminar suscitada. DA 

PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL O interesse 

como condição da ação, deve ser material e processual. O autor deve ter 

necessidade do bem que reivindica, assim como deve necessitar da 

intervenção do Estado para obter este bem. O interesse materializa-se 

pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do provimento 

jurisdicional ao fim pretendido. No caso dos autos, descabe falar em 

ausência de interesse processual da parte autora, uma vez que esta não 

obteve sucesso pelo Sistema Único de Saúde quanto ao fornecimento do 

tratamento pleiteado; precisou ingressar com ação judicial para assegurar 

o direito à saúde. No mais, sabe-se que a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito, o que assegura à parte 

exercitar o direito de ação sem a necessidade de esgotamento da via 

administrativa, pois assim estaria diante da flagrante injustiça e sob pena 

de infringência ao princípio constitucional do acesso à justiça. Assim, 

REJEITO a preliminar suscitada. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONCRETIZAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL) 

C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA proposta por 

ORLANDO DA ROLD, por meio de seu causídico, 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 polo 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-relação. O acesso às AÇÕES e SERVIÇOS de SAÚDE é UNIVERSAL 

e IGUALITÁRIO (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária 

e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal 

Federal (RE 195.192/RS- Rel. Min. Marco Aurélio). “Ex positis” JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de 

DETERMINAR que o REQUERIDO disponibilize para a parte Requerente 

CIRURGIA DE TROCA VALVAR E REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA. 

Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 10818174, 

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, 28 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
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PEDRO GONCALVES (EXEQUENTE)

ALICE DE SOUZA BORGES (EXEQUENTE)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1001284-42.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: ALICE DE SOUZA BORGES, 

PEDRO GONCALVES EXECUTADO: MUNICÍPIO DE SINOP, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO 

opostos por ALICE DE SOUZA BORGES em ID. 31203087 apontando 

OMISSÃO na SENTENÇA de ID. 30926589, na qual “não houve 

arbitramento de honorários em favor desta Instituição”. Vieram os autos 

em conclusão. É o Relatório. Decido. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é 

recurso processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão 

interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas 

legalmente, quais sejam: esclarecer OBSCURIDADE ou eliminar 

CONTRADIÇÃO; suprir OMISSÃO de ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir ERRO MATERIAL 

(art. 1.022 do CPC/2015). “In casu”, vislumbro que a parte Embargante 

aponta OMISSÃO na SENTENÇA prolatada por este Juízo, na qual “não 

houve arbitramento de honorários em favor desta Instituição”. Ocorre que 

a parte Exequente, ora Embargante, era patrocinada pela DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, e, nessa hipótese, não cabe 

condenação do Município de Sinop ao pagamento de honorários em favor 

da Defensoria Pública, em face da Emenda Constitucional nº 80/2014, de 

04/06/2014, a qual conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, 

autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à 

Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República 

Federativa do Brasil, não é mais possível a condenação de Município ao 

pagamento de honorários advocatícios em seu favor. Menos ainda com 

relação ao Estado de Mato Grosso, pois, consoante está no verbete nº 

421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Os honorários 

advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra 

a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. O TRIBUNAL de 

JUSTIÇA do ESTADO de MATO GROSSO já decidiu que o arbitramento de 

honorários é defeso não só em face do Estado, mas também contra o 

Município. A propósito, destaco os julgamentos: CONSTITUCIONAL – 

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – 

DIREITO À SAÚDE – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MULTA 

COMINATÓRIA – AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – 

DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE 

TRIBUNAL – APELO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA 

PÚBLICA DESPROVIDO. (...). Conforme o entendimento desta Câmara de 

Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao 

recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa 

jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a 

ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma 

integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério 

Público. (...). (Apelação / Remessa Necessária 158361/2016, DES. 

MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 10/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018) (grifo nosso). 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO C/C REMESSA 

NECESSÁRIA - OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE - NÃO 

CONHECIMENTO -PREJUDICIALIDADE DO RECURSO ADESIVO - REEXAME 

NECESSÁRIO – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA - CONDENAÇÃO DO 

MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – 

DESCABIMENTO A PARTIR DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTOS RELEVANTES – COMINAÇÃO DE PENHORA ON LINE - 

AFASTAMENTO PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RETIFICAÇÃO 

PARCIAL DA SENTENÇA. 4. (...) A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de 

junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, 

autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à 

Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República 

Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a 

condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em 

seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas 

pretensões de natureza civil. Recurso não provido. Sentença retificada em 

parte. (Apelação/Remessa Necessária 124296/2015, DES. LUIZ CARLOS 

DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/04/2017, Publicado 

no DJE 26/04/2017)” (grifo nosso). “(...) Com o advento da Emenda 

Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as 

prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não 

mais faz jus aos honorários advocatícios”. (Apelação / Remessa 

Necessária 70216/2017, DES. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017) 

(grifo nosso). Desse modo, não cabe condenação do Município de Sinop, 

tampouco do Estado de Mato Grosso, ao pagamento de honorários 

advocatícios, em face da independência institucional da Defensoria 

Pública, garantida pela Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 

2.014 e Súmula nº 421 do STJ. Logo, não há que se falar em qualquer 

OMISSÃO. Portanto, os presentes EMBARGOS de DECLARAÇÃO devem 

ser REJEITADOS, eis que AUSENTES os VÍCIOS previstos no art. 1.022 do 

CPC/2015. “Ex positis”, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos, por não vislumbrar qualquer OMISSÃO na SENTENÇA 

objurgada, MANTENDO-A da forma que fora lançada. Oportunamente, 

CONCLUSO. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de 

abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006634-40.2018.8.11.0015
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1006634-40.2018.8.11.0015 AUTOR(A): JOAO DIVINO PERDIGAO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE SINOP em ID. 

30974337 apontando OBSCURIDADE na SENTENÇA de ID. 30974337, na 

medida “de não ter ficado claro se o valor da condenação deverá ser 

dividido entre o Município de Sinop e Estado, ou, se cada parte deverá 

pagar aos causídicos da Autora 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa cada um”. Vieram os autos em conclusão. É o Relatório. Decido. Os 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao 

Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento 

vinculado às hipóteses previstas legalmente, quais sejam: esclarecer 

OBSCURIDADE ou eliminar CONTRADIÇÃO; suprir OMISSÃO de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; corrigir ERRO MATERIAL (art. 1.022 do CPC/2015). “In 

casu”, vislumbro que a parte Embargante aponta OBSCURIDADE na 

SENTENÇA prolatada, na medida “de não ter ficado claro se o valor da 

condenação deverá ser dividido entre o Município de Sinop e Estado, ou, 

se cada parte deverá pagar aos causídicos da Autora 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa cada um”. Com efeito, dispõe o artigo 87 do 

Código de Processo Civil que: “Concorrendo diversos autores ou diversos 

réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos 

honorários”, cabendo ao julgador distribuir entre os litisconsortes, de 

forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das 

referidas verbas sucumbenciais. Por outro lado, na hipótese de o julgador 

não distribuir proporcionalmente o ônus sucumbencial entre os 

litisconsortes vencidos, como no caso dos autos, tem aplicação o disposto 

no § 2º do artigo 87, do CPC/15, do qual se conclui que os vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, senão 

vejamos: “Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”. Deste 

modo, forçoso concluir que a RESPONSABILIDADE pelo pagamento dos 

honorários advocatícios nestes autos é SOLIDÁRIA, máxime nas 

disposições constantes no art. 265 do CC e art. 87, §§ 1º e 2º, do CPC, 

podendo ser exigida integralmente contra qualquer um dos Requeridos. 

Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – 

Nítido caráter infringente dos embargos opostos – Pretendido 

esclarecimento sobre a condenação sucumbencial. Vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas processuais e honorários 

advocatícios. Aplicação do artigo 87, § 2º do Código de Processo Civil – 

Embargos rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 10031712120198260506 SP 

1003171-21.2019.8.26.0506, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de 
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Julgamento: 13/12/2019, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/12/2019) (grifo nosso). PROCESSUAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. LITISCONSORTES. SOLIDARIEDADE. De acordo com o § 

2º do art. 87 do CPC, se a sentença não distribuir entre os litisconsortes a 

responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, os vencidos responderão solidariamente pela verba. (TRF-4 

- AG: 50476559820184040000 5047655-98.2018.4.04.0000, Relator: 

JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 20/03/2019, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) (grifo nosso). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS 

- AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS ENTRE OS VENCIDOS - APLICAÇÃO DA REGRA DA 

SOLIEDARIEDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os 

réus, sucumbentes, respondem proporcionalmente pelas despesas e 

honorários, contudo, se a sentença não distribuir de forma expressa a 

responsabilidade proporcional pelo pagamento de tais verbas, 

responderão solidariamente, possibilitando ao vencedor a cobrança do 

crédito de qualquer dos vencidos. (TJ-MS - AI: 14040761420198120000 

MS 1404076-14.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito 

Rodrigues, Data de Julgamento: 30/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 31/05/2019) (grifo nosso). No caso, em sendo omissa a 

sentença com relação à distribuição da responsabilidade dos honorários 

sucumbenciais, por essa razão e por expressa previsão legal, os 

vencidos respondem solidariamente pela obrigação. Logo, não há que se 

falar em qualquer OMISSÃO/OBSCURIDADE. Portanto, os presentes 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO devem ser REJEITADOS, eis que 

AUSENTES os VÍCIOS previstos no art. 1.022 do CPC/2015. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OMISSÃO/OBSCURIDADE na SENTENÇA objurgada, 

MANTENDO-A da forma que fora lançada. Oportunamente, CONCLUSO. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de abril de 2020. 

Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007438-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADECLECY FERREIRA MARQUES JUNIOR OAB - MT4105-O 

(ADVOGADO(A))

LUIS CLEURI DE OLIVEIRA OAB - 781.382.649-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007438-42.2017.8.11.0015 AUTOR(A): SANDRA MARA DE OLIVEIRA 

DOS SANTOS REPRESENTANTE: LUIS CLEURI DE OLIVEIRA REU: ESTADO 

DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE SINOP em ID. 

30927224 apontando OBSCURIDADE na SENTENÇA de ID. 30786358, na 

medida “de não ter ficado claro se o valor da condenação deverá ser 

dividido entre o Município de Sinop e Estado, ou, se cada parte deverá 

pagar aos causídicos da Autora 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa cada um”. Vieram os autos em conclusão. É o Relatório. Decido. Os 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao 

Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento 

vinculado às hipóteses previstas legalmente, quais sejam: esclarecer 

OBSCURIDADE ou eliminar CONTRADIÇÃO; suprir OMISSÃO de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; corrigir ERRO MATERIAL (art. 1.022 do CPC/2015). “In 

casu”, vislumbro que a parte Embargante aponta OBSCURIDADE na 

SENTENÇA prolatada, na medida “de não ter ficado claro se o valor da 

condenação deverá ser dividido entre o Município de Sinop e Estado, ou, 

se cada parte deverá pagar aos causídicos da Autora 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa cada um”. Com efeito, dispõe o artigo 87 do 

Código de Processo Civil que: “Concorrendo diversos autores ou diversos 

réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos 

honorários”, cabendo ao julgador distribuir entre os litisconsortes, de 

forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das 

referidas verbas sucumbenciais. Por outro lado, na hipótese de o julgador 

não distribuir proporcionalmente o ônus sucumbencial entre os 

litisconsortes vencidos, como no caso dos autos, tem aplicação o disposto 

no § 2º do artigo 87, do CPC/15, do qual se conclui que os vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, senão 

vejamos: “Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”. Deste 

modo, forçoso concluir que a RESPONSABILIDADE pelo pagamento dos 

honorários advocatícios nestes autos é SOLIDÁRIA, máxime nas 

disposições constantes no art. 265 do CC e art. 87, §§ 1º e 2º, do CPC, 

podendo ser exigida integralmente contra qualquer um dos Requeridos. 

Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – 

Nítido caráter infringente dos embargos opostos – Pretendido 

esclarecimento sobre a condenação sucumbencial. Vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas processuais e honorários 

advocatícios. Aplicação do artigo 87, § 2º do Código de Processo Civil – 

Embargos rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 10031712120198260506 SP 

1003171-21.2019.8.26.0506, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de 

Julgamento: 13/12/2019, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/12/2019) (grifo nosso). PROCESSUAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. LITISCONSORTES. SOLIDARIEDADE. De acordo com o § 

2º do art. 87 do CPC, se a sentença não distribuir entre os litisconsortes a 

responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, os vencidos responderão solidariamente pela verba. (TRF-4 

- AG: 50476559820184040000 5047655-98.2018.4.04.0000, Relator: 

JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 20/03/2019, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) (grifo nosso). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS 

- AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS ENTRE OS VENCIDOS - APLICAÇÃO DA REGRA DA 

SOLIEDARIEDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os 

réus, sucumbentes, respondem proporcionalmente pelas despesas e 

honorários, contudo, se a sentença não distribuir de forma expressa a 

responsabilidade proporcional pelo pagamento de tais verbas, 

responderão solidariamente, possibilitando ao vencedor a cobrança do 

crédito de qualquer dos vencidos. (TJ-MS - AI: 14040761420198120000 

MS 1404076-14.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito 

Rodrigues, Data de Julgamento: 30/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 31/05/2019) (grifo nosso). No caso, em sendo omissa a 

sentença com relação à distribuição da responsabilidade dos honorários 

sucumbenciais, por essa razão e por expressa previsão legal, os 

vencidos respondem solidariamente pela obrigação. Logo, não há que se 

falar em qualquer OMISSÃO/OBSCURIDADE. Portanto, os presentes 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO devem ser REJEITADOS, eis que 

AUSENTES os VÍCIOS previstos no art. 1.022 do CPC/2015. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OMISSÃO/OBSCURIDADE na SENTENÇA objurgada, 

MANTENDO-A da forma que fora lançada. Oportunamente, CONCLUSO. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de abril de 2020. 

Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005651-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEONIR LUPATINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA DE SOUZA OAB - MT0020024A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005651-75.2017.8.11.0015 REQUERENTE: LEONIR LUPATINI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO 

DE SINOP em ID. 30928326 apontando OBSCURIDADE na SENTENÇA de ID. 

30786814, na medida “de não ter ficado claro se o valor da condenação 

deverá ser dividido entre o Município de Sinop e Estado, ou, se cada parte 

deverá pagar aos causídicos da Autora 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa cada um”. Vieram os autos em conclusão. É o Relatório. 
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Decido. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, 

endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de 

cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente, quais sejam: 

esclarecer OBSCURIDADE ou eliminar CONTRADIÇÃO; suprir OMISSÃO de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; corrigir ERRO MATERIAL (art. 1.022 do CPC/2015). “In 

casu”, vislumbro que a parte Embargante aponta OBSCURIDADE na 

SENTENÇA prolatada, na medida “de não ter ficado claro se o valor da 

condenação deverá ser dividido entre o Município de Sinop e Estado, ou, 

se cada parte deverá pagar aos causídicos da Autora 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa cada um”. Com efeito, dispõe o artigo 87 do 

Código de Processo Civil que: “Concorrendo diversos autores ou diversos 

réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos 

honorários”, cabendo ao julgador distribuir entre os litisconsortes, de 

forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das 

referidas verbas sucumbenciais. Por outro lado, na hipótese de o julgador 

não distribuir proporcionalmente o ônus sucumbencial entre os 

litisconsortes vencidos, como no caso dos autos, tem aplicação o disposto 

no § 2º do artigo 87, do CPC/15, do qual se conclui que os vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, senão 

vejamos: “Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”. Deste 

modo, forçoso concluir que a RESPONSABILIDADE pelo pagamento dos 

honorários advocatícios nestes autos é SOLIDÁRIA, máxime nas 

disposições constantes no art. 265 do CC e art. 87, §§ 1º e 2º, do CPC, 

podendo ser exigida integralmente contra qualquer um dos Requeridos. 

Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – 

Nítido caráter infringente dos embargos opostos – Pretendido 

esclarecimento sobre a condenação sucumbencial. Vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas processuais e honorários 

advocatícios. Aplicação do artigo 87, § 2º do Código de Processo Civil – 

Embargos rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 10031712120198260506 SP 

1003171-21.2019.8.26.0506, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de 

Julgamento: 13/12/2019, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/12/2019) (grifo nosso). PROCESSUAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. LITISCONSORTES. SOLIDARIEDADE. De acordo com o § 

2º do art. 87 do CPC, se a sentença não distribuir entre os litisconsortes a 

responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, os vencidos responderão solidariamente pela verba. (TRF-4 

- AG: 50476559820184040000 5047655-98.2018.4.04.0000, Relator: 

JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 20/03/2019, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) (grifo nosso). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS 

- AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS ENTRE OS VENCIDOS - APLICAÇÃO DA REGRA DA 

SOLIEDARIEDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os 

réus, sucumbentes, respondem proporcionalmente pelas despesas e 

honorários, contudo, se a sentença não distribuir de forma expressa a 

responsabilidade proporcional pelo pagamento de tais verbas, 

responderão solidariamente, possibilitando ao vencedor a cobrança do 

crédito de qualquer dos vencidos. (TJ-MS - AI: 14040761420198120000 

MS 1404076-14.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito 

Rodrigues, Data de Julgamento: 30/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 31/05/2019) (grifo nosso). No caso, em sendo omissa a 

sentença com relação à distribuição da responsabilidade dos honorários 

sucumbenciais, por essa razão e por expressa previsão legal, os 

vencidos respondem solidariamente pela obrigação. Logo, não há que se 

falar em qualquer OMISSÃO/OBSCURIDADE. Portanto, os presentes 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO devem ser REJEITADOS, eis que 

AUSENTES os VÍCIOS previstos no art. 1.022 do CPC/2015. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OMISSÃO/OBSCURIDADE na SENTENÇA objurgada, 

MANTENDO-A da forma que fora lançada. Oportunamente, CONCLUSO. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de abril de 2020. 

Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010650-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ODIU APARECIDO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1010650-71.2017.8.11.0015 REQUERENTE: ODIU APARECIDO 

RODRIGUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

SINOP Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP em ID. 30974305 apontando OBSCURIDADE na 

SENTENÇA de ID. 30812821, na medida “de não ter ficado claro se o valor 

da condenação deverá ser dividido entre o Município de Sinop e Estado, 

ou, se cada parte deverá pagar aos causídicos da Autora 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa cada um”. Vieram os autos em conclusão. É 

o Relatório. Decido. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso 

processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou 

sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente, 

quais sejam: esclarecer OBSCURIDADE ou eliminar CONTRADIÇÃO; suprir 

OMISSÃO de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; corrigir ERRO MATERIAL (art. 1.022 do 

CPC/2015). “In casu”, vislumbro que a parte Embargante aponta 

OBSCURIDADE na SENTENÇA prolatada, na medida “de não ter ficado 

claro se o valor da condenação deverá ser dividido entre o Município de 

Sinop e Estado, ou, se cada parte deverá pagar aos causídicos da Autora 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa cada um”. Com efeito, dispõe 

o artigo 87 do Código de Processo Civil que: “Concorrendo diversos 

autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente 

pelas despesas e pelos honorários”, cabendo ao julgador distribuir entre 

os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo 

pagamento das referidas verbas sucumbenciais. Por outro lado, na 

hipótese de o julgador não distribuir proporcionalmente o ônus 

sucumbencial entre os litisconsortes vencidos, como no caso dos autos, 

tem aplicação o disposto no § 2º do artigo 87, do CPC/15, do qual se 

conclui que os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e 

pelos honorários, senão vejamos: “Se a distribuição de que trata o § 1º 

não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e 

pelos honorários”. Deste modo, forçoso concluir que a 

RESPONSABILIDADE pelo pagamento dos honorários advocatícios nestes 

autos é SOLIDÁRIA, máxime nas disposições constantes no art. 265 do 

CC e art. 87, §§ 1º e 2º, do CPC, podendo ser exigida integralmente contra 

qualquer um dos Requeridos. Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

Omissão. Não ocorrência – Nítido caráter infringente dos embargos 

opostos – Pretendido esclarecimento sobre a condenação sucumbencial. 

Vencidos responderão solidariamente pelas despesas processuais e 

honorários advocatícios. Aplicação do artigo 87, § 2º do Código de 

Processo Civil – Embargos rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 

10031712120198260506 SP 1003171-21.2019.8.26.0506, Relator: Daniela 

Menegatti Milano, Data de Julgamento: 13/12/2019, 19ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 13/12/2019) (grifo nosso). PROCESSUAL. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSORTES. SOLIDARIEDADE. De 

acordo com o § 2º do art. 87 do CPC, se a sentença não distribuir entre os 

litisconsortes a responsabilidade proporcional pelo pagamento dos 

honorários advocatícios, os vencidos responderão solidariamente pela 

verba. (TRF-4 - AG: 50476559820184040000 5047655-98.2018.4.04.0000, 

Relator: JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 20/03/2019, 

TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) (grifo nosso). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS 

- AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS ENTRE OS VENCIDOS - APLICAÇÃO DA REGRA DA 

SOLIEDARIEDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os 

réus, sucumbentes, respondem proporcionalmente pelas despesas e 

honorários, contudo, se a sentença não distribuir de forma expressa a 

responsabilidade proporcional pelo pagamento de tais verbas, 

responderão solidariamente, possibilitando ao vencedor a cobrança do 

crédito de qualquer dos vencidos. (TJ-MS - AI: 14040761420198120000 

MS 1404076-14.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito 

Rodrigues, Data de Julgamento: 30/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 31/05/2019) (grifo nosso). No caso, em sendo omissa a 

sentença com relação à distribuição da responsabilidade dos honorários 

sucumbenciais, por essa razão e por expressa previsão legal, os 
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vencidos respondem solidariamente pela obrigação. Logo, não há que se 

falar em qualquer OMISSÃO/OBSCURIDADE. Portanto, os presentes 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO devem ser REJEITADOS, eis que 

AUSENTES os VÍCIOS previstos no art. 1.022 do CPC/2015. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OMISSÃO/OBSCURIDADE na SENTENÇA objurgada, 

MANTENDO-A da forma que fora lançada. Oportunamente, CONCLUSO. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de abril de 2020. 

Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008906-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NILZA DA SILVA BEVILAQUA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (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 

#1008906-70.2019.8.11.0015 AUTOR(A): NILZA DA SILVA BEVILAQUA 

REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP em ID. 30997052 apontando OBSCURIDADE na SENTENÇA de ID. 

30788418, na medida “de não ter ficado claro se o valor da condenação 

deverá ser dividido entre o Município de Sinop e Estado, ou, se cada parte 

deverá pagar aos causídicos da Autora 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa cada um”. Vieram os autos em conclusão. É o Relatório. 

Decido. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, 

endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de 

cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente, quais sejam: 

esclarecer OBSCURIDADE ou eliminar CONTRADIÇÃO; suprir OMISSÃO de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; corrigir ERRO MATERIAL (art. 1.022 do CPC/2015). “In 

casu”, vislumbro que a parte Embargante aponta OBSCURIDADE na 

SENTENÇA prolatada, na medida “de não ter ficado claro se o valor da 

condenação deverá ser dividido entre o Município de Sinop e Estado, ou, 

se cada parte deverá pagar aos causídicos da Autora 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa cada um”. Com efeito, dispõe o artigo 87 do 

Código de Processo Civil que: “Concorrendo diversos autores ou diversos 

réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos 

honorários”, cabendo ao julgador distribuir entre os litisconsortes, de 

forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das 

referidas verbas sucumbenciais. Por outro lado, na hipótese de o julgador 

não distribuir proporcionalmente o ônus sucumbencial entre os 

litisconsortes vencidos, como no caso dos autos, tem aplicação o disposto 

no § 2º do artigo 87, do CPC/15, do qual se conclui que os vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, senão 

vejamos: “Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”. Deste 

modo, forçoso concluir que a RESPONSABILIDADE pelo pagamento dos 

honorários advocatícios nestes autos é SOLIDÁRIA, máxime nas 

disposições constantes no art. 265 do CC e art. 87, §§ 1º e 2º, do CPC, 

podendo ser exigida integralmente contra qualquer um dos Requeridos. 

Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – 

Nítido caráter infringente dos embargos opostos – Pretendido 

esclarecimento sobre a condenação sucumbencial. Vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas processuais e honorários 

advocatícios. Aplicação do artigo 87, § 2º do Código de Processo Civil – 

Embargos rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 10031712120198260506 SP 

1003171-21.2019.8.26.0506, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de 

Julgamento: 13/12/2019, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/12/2019) (grifo nosso). PROCESSUAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. LITISCONSORTES. SOLIDARIEDADE. De acordo com o § 

2º do art. 87 do CPC, se a sentença não distribuir entre os litisconsortes a 

responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, os vencidos responderão solidariamente pela verba. (TRF-4 

- AG: 50476559820184040000 5047655-98.2018.4.04.0000, Relator: 

JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 20/03/2019, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) (grifo nosso). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS 

- AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS ENTRE OS VENCIDOS - APLICAÇÃO DA REGRA DA 

SOLIEDARIEDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os 

réus, sucumbentes, respondem proporcionalmente pelas despesas e 

honorários, contudo, se a sentença não distribuir de forma expressa a 

responsabilidade proporcional pelo pagamento de tais verbas, 

responderão solidariamente, possibilitando ao vencedor a cobrança do 

crédito de qualquer dos vencidos. (TJ-MS - AI: 14040761420198120000 

MS 1404076-14.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito 

Rodrigues, Data de Julgamento: 30/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 31/05/2019) (grifo nosso). No caso, em sendo omissa a 

sentença com relação à distribuição da responsabilidade dos honorários 

sucumbenciais, por essa razão e por expressa previsão legal, os 

vencidos respondem solidariamente pela obrigação. Logo, não há que se 

falar em qualquer OMISSÃO/OBSCURIDADE. Portanto, os presentes 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO devem ser REJEITADOS, eis que 

AUSENTES os VÍCIOS previstos no art. 1.022 do CPC/2015. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OMISSÃO/OBSCURIDADE na SENTENÇA objurgada, 

MANTENDO-A da forma que fora lançada. Oportunamente, CONCLUSO. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de abril de 2020. 

Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007623-46.2018.8.11.0015 AUTOR(A): AGNALDO DE SOUZA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO DE SINOP em ID. 

30974311 apontando OBSCURIDADE na SENTENÇA de ID. 30810477, na 

medida “de não ter ficado claro se o valor da condenação deverá ser 

dividido entre o Município de Sinop e Estado, ou, se cada parte deverá 

pagar aos causídicos da Autora 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa cada um”. Vieram os autos em conclusão. É o Relatório. Decido. Os 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao 

Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento 

vinculado às hipóteses previstas legalmente, quais sejam: esclarecer 

OBSCURIDADE ou eliminar CONTRADIÇÃO; suprir OMISSÃO de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; corrigir ERRO MATERIAL (art. 1.022 do CPC/2015). “In 

casu”, vislumbro que a parte Embargante aponta OBSCURIDADE na 

SENTENÇA prolatada, na medida “de não ter ficado claro se o valor da 

condenação deverá ser dividido entre o Município de Sinop e Estado, ou, 

se cada parte deverá pagar aos causídicos da Autora 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa cada um”. Com efeito, dispõe o artigo 87 do 

Código de Processo Civil que: “Concorrendo diversos autores ou diversos 

réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos 

honorários”, cabendo ao julgador distribuir entre os litisconsortes, de 

forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das 

referidas verbas sucumbenciais. Por outro lado, na hipótese de o julgador 

não distribuir proporcionalmente o ônus sucumbencial entre os 

litisconsortes vencidos, como no caso dos autos, tem aplicação o disposto 

no § 2º do artigo 87, do CPC/15, do qual se conclui que os vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, senão 
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vejamos: “Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”. Deste 

modo, forçoso concluir que a RESPONSABILIDADE pelo pagamento dos 

honorários advocatícios nestes autos é SOLIDÁRIA, máxime nas 

disposições constantes no art. 265 do CC e art. 87, §§ 1º e 2º, do CPC, 

podendo ser exigida integralmente contra qualquer um dos Requeridos. 

Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – 

Nítido caráter infringente dos embargos opostos – Pretendido 

esclarecimento sobre a condenação sucumbencial. Vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas processuais e honorários 

advocatícios. Aplicação do artigo 87, § 2º do Código de Processo Civil – 

Embargos rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 10031712120198260506 SP 

1003171-21.2019.8.26.0506, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de 

Julgamento: 13/12/2019, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/12/2019) (grifo nosso). PROCESSUAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. LITISCONSORTES. SOLIDARIEDADE. De acordo com o § 

2º do art. 87 do CPC, se a sentença não distribuir entre os litisconsortes a 

responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, os vencidos responderão solidariamente pela verba. (TRF-4 

- AG: 50476559820184040000 5047655-98.2018.4.04.0000, Relator: 

JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 20/03/2019, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) (grifo nosso). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS 

- AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS ENTRE OS VENCIDOS - APLICAÇÃO DA REGRA DA 

SOLIEDARIEDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os 

réus, sucumbentes, respondem proporcionalmente pelas despesas e 

honorários, contudo, se a sentença não distribuir de forma expressa a 

responsabilidade proporcional pelo pagamento de tais verbas, 

responderão solidariamente, possibilitando ao vencedor a cobrança do 

crédito de qualquer dos vencidos. (TJ-MS - AI: 14040761420198120000 

MS 1404076-14.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito 

Rodrigues, Data de Julgamento: 30/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 31/05/2019) (grifo nosso). No caso, em sendo omissa a 

sentença com relação à distribuição da responsabilidade dos honorários 

sucumbenciais, por essa razão e por expressa previsão legal, os 

vencidos respondem solidariamente pela obrigação. Logo, não há que se 

falar em qualquer OMISSÃO/OBSCURIDADE. Portanto, os presentes 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO devem ser REJEITADOS, eis que 

AUSENTES os VÍCIOS previstos no art. 1.022 do CPC/2015. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OMISSÃO/OBSCURIDADE na SENTENÇA objurgada, 

MANTENDO-A da forma que fora lançada. Oportunamente, CONCLUSO. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de abril de 2020. 

Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003353-47.2016.8.11.0015 AUTOR(A): MARIA ROSARIA DE LIMA 

CAMARGO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO 

DE SINOP em ID. 30974315 apontando OBSCURIDADE na SENTENÇA de ID. 

30809477, na medida “de não ter ficado claro se o valor da condenação 

deverá ser dividido entre o Município de Sinop e Estado, ou, se cada parte 

deverá pagar aos causídicos da Autora 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa cada um”. Vieram os autos em conclusão. É o Relatório. 

Decido. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, 

endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de 

cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente, quais sejam: 

esclarecer OBSCURIDADE ou eliminar CONTRADIÇÃO; suprir OMISSÃO de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; corrigir ERRO MATERIAL (art. 1.022 do CPC/2015). “In 

casu”, vislumbro que a parte Embargante aponta OBSCURIDADE na 

SENTENÇA prolatada, na medida “de não ter ficado claro se o valor da 

condenação deverá ser dividido entre o Município de Sinop e Estado, ou, 

se cada parte deverá pagar aos causídicos da Autora 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa cada um”. Com efeito, dispõe o artigo 87 do 

Código de Processo Civil que: “Concorrendo diversos autores ou diversos 

réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos 

honorários”, cabendo ao julgador distribuir entre os litisconsortes, de 

forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das 

referidas verbas sucumbenciais. Por outro lado, na hipótese de o julgador 

não distribuir proporcionalmente o ônus sucumbencial entre os 

litisconsortes vencidos, como no caso dos autos, tem aplicação o disposto 

no § 2º do artigo 87, do CPC/15, do qual se conclui que os vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, senão 

vejamos: “Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”. Deste 

modo, forçoso concluir que a RESPONSABILIDADE pelo pagamento dos 

honorários advocatícios nestes autos é SOLIDÁRIA, máxime nas 

disposições constantes no art. 265 do CC e art. 87, §§ 1º e 2º, do CPC, 

podendo ser exigida integralmente contra qualquer um dos Requeridos. 

Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – 

Nítido caráter infringente dos embargos opostos – Pretendido 

esclarecimento sobre a condenação sucumbencial. Vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas processuais e honorários 

advocatícios. Aplicação do artigo 87, § 2º do Código de Processo Civil – 

Embargos rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 10031712120198260506 SP 

1003171-21.2019.8.26.0506, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de 

Julgamento: 13/12/2019, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/12/2019) (grifo nosso). PROCESSUAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. LITISCONSORTES. SOLIDARIEDADE. De acordo com o § 

2º do art. 87 do CPC, se a sentença não distribuir entre os litisconsortes a 

responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, os vencidos responderão solidariamente pela verba. (TRF-4 

- AG: 50476559820184040000 5047655-98.2018.4.04.0000, Relator: 

JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 20/03/2019, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) (grifo nosso). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS 

- AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS ENTRE OS VENCIDOS - APLICAÇÃO DA REGRA DA 

SOLIEDARIEDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os 

réus, sucumbentes, respondem proporcionalmente pelas despesas e 

honorários, contudo, se a sentença não distribuir de forma expressa a 

responsabilidade proporcional pelo pagamento de tais verbas, 

responderão solidariamente, possibilitando ao vencedor a cobrança do 

crédito de qualquer dos vencidos. (TJ-MS - AI: 14040761420198120000 

MS 1404076-14.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito 

Rodrigues, Data de Julgamento: 30/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 31/05/2019) (grifo nosso). No caso, em sendo omissa a 

sentença com relação à distribuição da responsabilidade dos honorários 

sucumbenciais, por essa razão e por expressa previsão legal, os 

vencidos respondem solidariamente pela obrigação. Logo, não há que se 

falar em qualquer OMISSÃO/OBSCURIDADE. Portanto, os presentes 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO devem ser REJEITADOS, eis que 

AUSENTES os VÍCIOS previstos no art. 1.022 do CPC/2015. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OMISSÃO/OBSCURIDADE na SENTENÇA objurgada, 

MANTENDO-A da forma que fora lançada. Oportunamente, CONCLUSO. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de abril de 2020. 

Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1011957-26.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ANDERSON BUENO DOS 

SANTOS REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP Vistos 

etc. Trata-se de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos pelo MUNICÍPIO 

DE SINOP em ID. 30973630 apontando OBSCURIDADE na SENTENÇA de ID. 

30835271, na medida “de não ter ficado claro se o valor da condenação 

deverá ser dividido entre o Município de Sinop e Estado, ou, se cada parte 

deverá pagar aos causídicos da Autora 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa cada um”. Vieram os autos em conclusão. É o Relatório. 

Decido. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, 

endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de 

cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente, quais sejam: 

esclarecer OBSCURIDADE ou eliminar CONTRADIÇÃO; suprir OMISSÃO de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; corrigir ERRO MATERIAL (art. 1.022 do CPC/2015). “In 

casu”, vislumbro que a parte Embargante aponta OBSCURIDADE na 

SENTENÇA prolatada, na medida “de não ter ficado claro se o valor da 

condenação deverá ser dividido entre o Município de Sinop e Estado, ou, 

se cada parte deverá pagar aos causídicos da Autora 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa cada um”. Com efeito, dispõe o artigo 87 do 

Código de Processo Civil que: “Concorrendo diversos autores ou diversos 

réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos 

honorários”, cabendo ao julgador distribuir entre os litisconsortes, de 

forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das 

referidas verbas sucumbenciais. Por outro lado, na hipótese de o julgador 

não distribuir proporcionalmente o ônus sucumbencial entre os 

litisconsortes vencidos, como no caso dos autos, tem aplicação o disposto 

no § 2º do artigo 87, do CPC/15, do qual se conclui que os vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, senão 

vejamos: “Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”. Deste 

modo, forçoso concluir que a RESPONSABILIDADE pelo pagamento dos 

honorários advocatícios nestes autos é SOLIDÁRIA, máxime nas 

disposições constantes no art. 265 do CC e art. 87, §§ 1º e 2º, do CPC, 

podendo ser exigida integralmente contra qualquer um dos Requeridos. 

Vejamos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão. Não ocorrência – 

Nítido caráter infringente dos embargos opostos – Pretendido 

esclarecimento sobre a condenação sucumbencial. Vencidos 

responderão solidariamente pelas despesas processuais e honorários 

advocatícios. Aplicação do artigo 87, § 2º do Código de Processo Civil – 

Embargos rejeitados. (TJ-SP - EMBDECCV: 10031712120198260506 SP 

1003171-21.2019.8.26.0506, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de 

Julgamento: 13/12/2019, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/12/2019) (grifo nosso). PROCESSUAL. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. LITISCONSORTES. SOLIDARIEDADE. De acordo com o § 

2º do art. 87 do CPC, se a sentença não distribuir entre os litisconsortes a 

responsabilidade proporcional pelo pagamento dos honorários 

advocatícios, os vencidos responderão solidariamente pela verba. (TRF-4 

- AG: 50476559820184040000 5047655-98.2018.4.04.0000, Relator: 

JOÃO BATISTA LAZZARI, Data de Julgamento: 20/03/2019, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) (grifo nosso). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS 

- AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS 

PERICIAIS ENTRE OS VENCIDOS - APLICAÇÃO DA REGRA DA 

SOLIEDARIEDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Os 

réus, sucumbentes, respondem proporcionalmente pelas despesas e 

honorários, contudo, se a sentença não distribuir de forma expressa a 

responsabilidade proporcional pelo pagamento de tais verbas, 

responderão solidariamente, possibilitando ao vencedor a cobrança do 

crédito de qualquer dos vencidos. (TJ-MS - AI: 14040761420198120000 

MS 1404076-14.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito 

Rodrigues, Data de Julgamento: 30/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de 

Publicação: 31/05/2019) (grifo nosso). No caso, em sendo omissa a 

sentença com relação à distribuição da responsabilidade dos honorários 

sucumbenciais, por essa razão e por expressa previsão legal, os 

vencidos respondem solidariamente pela obrigação. Logo, não há que se 

falar em qualquer OMISSÃO/OBSCURIDADE. Portanto, os presentes 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO devem ser REJEITADOS, eis que 

AUSENTES os VÍCIOS previstos no art. 1.022 do CPC/2015. “Ex positis”, 

REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, por não vislumbrar 

qualquer OMISSÃO/OBSCURIDADE na SENTENÇA objurgada, 

MANTENDO-A da forma que fora lançada. Oportunamente, CONCLUSO. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de abril de 2020. 

Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002867-62.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOANA MAZZEROCCHI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1002867-62.2016.8.11.0015 EXEQUENTE: MARIA JOANA MAZZEROCCHI 

DOS SANTOS EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por MARIA JOANA 

MAZZEROCCHI DOS SANTOS em ID. 31615146 apontando OMISSÃO na 

SENTENÇA de ID. 31529093, eis que “não constou da referida decisão a 

ressalva contida no art. 98, § 3º, do CPC, o qual prescreve que no caso 

de justiça gratuita, em princípio, a obrigação das verbas sucumbenciais 

fica suspensa pelo prazo de cinco anos”. Vieram os autos em conclusão. 

É o Relatório. Decido. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso 

processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou 

sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente, 

quais sejam: esclarecer OBSCURIDADE ou eliminar CONTRADIÇÃO; suprir 

OMISSÃO de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; corrigir ERRO MATERIAL (art. 1.022 do 

CPC/2015). “In casu”, vislumbro que o Embargante aponta OMISSÃO na 

SENTENÇA de ID. 31529093, eis que “não constou da referida decisão a 

ressalva contida no art. 98, § 3º, do CPC, o qual prescreve que no caso 

de justiça gratuita, em princípio, a obrigação das verbas sucumbenciais 

fica suspensa pelo prazo de cinco anos”. De fato, ASSISTE RAZÃO ao 

Embargante. Nesse sentido, assim preceitua o artigo 98, § 3º, do 

CPC/2015: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário”. Sendo assim, no caso de BENEFICIÁRIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA, hipótese dos autos, a EXIGIBILIDADE das CUSTAS 

PROCESSUAIS e HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS fica SUSPENSA 

enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo 

máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança 

ou execução de tal verba estará prescrita. Fica, assim, SANADA a 

OMISSÃO. “Ex positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS e DOU-LHES 

PROVIMENTO para SANAR a ventilada OMISSÃO, ao que faço constar o 

seguinte na SENTENÇA de ID. 31529093: “CONDENO a parte IMPUGNADA 

ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO 

dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. No caso de 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA 

enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo 

máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança 

ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, 

parágrafo 3º, do CPC”. CONSERVEM-SE os DEMAIS ELEMENTOS daquela 

DECISÃO. Oportunamente, façam-me os autos em conclusão. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de abril de 2020. Mirko 

Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003489-10.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: CESARIO RODRIGUES DE LIMA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS de 

DECLARAÇÃO opostos por CESARIO RODRIGUES DE LIMA em ID. 

31586863 apontando OMISSÃO na SENTENÇA de ID. 31529092, eis que 

“não constou da referida decisão a ressalva contida no art. 98, § 3º, do 

CPC, o qual prescreve que no caso de justiça gratuita, em princípio, a 

obrigação das verbas sucumbenciais fica suspensa pelo prazo de cinco 

anos”. Vieram os autos em conclusão. É o Relatório. Decido. Os 

EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao 

Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento 

vinculado às hipóteses previstas legalmente, quais sejam: esclarecer 

OBSCURIDADE ou eliminar CONTRADIÇÃO; suprir OMISSÃO de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; corrigir ERRO MATERIAL (art. 1.022 do CPC/2015). “In 

casu”, vislumbro que o Embargante aponta OMISSÃO na SENTENÇA 

prolatada, eis que “não constou da referida decisão a ressalva contida no 

art. 98, § 3º, do CPC, o qual prescreve que no caso de justiça gratuita, em 

princípio, a obrigação das verbas sucumbenciais fica suspensa pelo 

prazo de cinco anos”. De fato, ASSISTE RAZÃO ao Embargante. Nesse 

sentido, assim preceitua o artigo 98, § 3º, do CPC/2015: “Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. 

Sendo assim, no caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, hipótese 

dos autos, a EXIGIBILIDADE das CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de 

pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento 

em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará 

prescrita. Fica, assim, SANADA a OMISSÃO. “Ex positis”, CONHEÇO dos 

EMBARGOS e DOU-LHES PROVIMENTO para SANAR a ventilada 

OMISSÃO, ao que faço constar o seguinte na SENTENÇA prolatada: 

“CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS 

PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que 

FIXO em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, 

do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a 

EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza 

do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a 

pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em 

conformidade ao artigo 98, parágrafo 3º, do CPC”. CONSERVEM-SE os 

DEMAIS ELEMENTOS daquela SENTENÇA. Oportunamente, façam-me os 

autos em conclusão. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 

de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1007260-93.2017.8.11.0015
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MUNICIPIO DE SINOP (EXECUTADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007260-93.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: CLARICE CARRADORE 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de EMBARGOS de 

DECLARAÇÃO opostos por CLARICE CARRADORE em ID. 31586851 

apontando OMISSÃO na SENTENÇA de ID. 31529094, eis que “não 

constou da referida decisão a ressalva contida no art. 98, § 3º, do CPC, o 

qual prescreve que no caso de justiça gratuita, em princípio, a obrigação 

das verbas sucumbenciais fica suspensa pelo prazo de cinco anos”. 

Vieram os autos em conclusão. É o Relatório. Decido. Os EMBARGOS de 

DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao Juízo que proferiu 

decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses 

previstas legalmente, quais sejam: esclarecer OBSCURIDADE ou eliminar 

CONTRADIÇÃO; suprir OMISSÃO de ponto ou questão sobre o qual devia 

se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir ERRO MATERIAL 

(art. 1.022 do CPC/2015). “In casu”, vislumbro que o Embargante aponta 

OMISSÃO na SENTENÇA prolatada, eis que “não constou da referida 

decisão a ressalva contida no art. 98, § 3º, do CPC, o qual prescreve que 

no caso de justiça gratuita, em princípio, a obrigação das verbas 

sucumbenciais fica suspensa pelo prazo de cinco anos”. De fato, 

ASSISTE RAZÃO ao Embargante. Nesse sentido, assim preceitua o artigo 

98, § 3º, do CPC/2015: “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes 

de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário”. Sendo assim, no caso de BENEFICIÁRIO DA 

JUSTIÇA GRATUITA, hipótese dos autos, a EXIGIBILIDADE das CUSTAS 

PROCESSUAIS e HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS fica SUSPENSA 

enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo 

máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança 

ou execução de tal verba estará prescrita. Fica, assim, SANADA a 

OMISSÃO. “Ex positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS e DOU-LHES 

PROVIMENTO para SANAR a ventilada OMISSÃO, ao que faço constar o 

seguinte na SENTENÇA prolatada: “CONDENO a parte IMPUGNADA ao 

PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO 

dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC/2015. No caso de 

BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA 

enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo 

máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança 

ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, 

parágrafo 3º, do CPC”. CONSERVEM-SE os DEMAIS ELEMENTOS daquela 

SENTENÇA. Oportunamente, façam-me os autos em conclusão. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 29 de abril de 2020. Mirko 

Vincenzo Giannotte Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000101-65.2018.8.11.0015 IMPETRANTE: BVALLE PARTICIPACOES 

LTDA IMPETRADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 

SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se 

de EMBARGOS de DECLARAÇÃO opostos por BVALLE PARTICIPAÇÕES 

LTDA em ID. 26117290 apontando ERRO MATERIAL na DECISÃO de ID. 

19579479, eis que constou no dispositivo da decisão “como Impetrante a 

empresa ASBK HOLDING LTDA, quando na realidade a Impetrante é a 

BVALLE PARTICIPAÇÕES LTDA”. Vieram os autos em conclusão. É o 

Relatório. Decido. Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso 

processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou 

sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente, 

quais sejam: esclarecer OBSCURIDADE ou eliminar CONTRADIÇÃO; suprir 

OMISSÃO de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; corrigir ERRO MATERIAL (art. 1.022 do 

CPC/2015). “In casu”, vislumbro que o Embargante aponta ERRO 

MATERIAL na DECISÃO de ID. 19579479, eis que constou no dispositivo 

da decisão “como Impetrante a empresa ASBK HOLDING LTDA, quando na 

realidade a Impetrante é a BVALLE PARTICIPAÇÕES LTDA”. De fato, 

ASSISTE RAZÃO ao Embargante, eis que a DECISÃO embargada indicou 

erroneamente a Impetrante. Fica, assim, SANADO o ERRO MATERIAL. “Ex 

positis”, CONHEÇO dos EMBARGOS e DOU-LHES PROVIMENTO para 

SANAR o ventilado ERRO MATERIAL, fazendo constar o seguinte 

DISPOSITIVO: “’Ex positis’, CONCEDO PARCIALMENTE a LIMINAR 
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PRETENDIDA, no sentido de DETERMINAR: a) a SUSPENSÃO da GUIA de 

arrecadação municipal de ITBI, emitidas em 20.07.2017, sob n. 1928833, 

no valor de R$ 2.390,06 (dois mil, trezentos e noventa reais e seis 

centavos); n. 1925840 no valor de R$ 2.732,92 (dois mil setecentos e 

trinta e dois reais e noventa e dois centavos); e n. 19229569 no valor de 

4.300,24 (quatro mil, trezentos reais e vinte e quatro centavos), todas com 

vencimento em 31.07.2017; b) a SUSPENSÃO do DÉBITO no valor total de 

R$ 9.423,22 (nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais), fundado em 

FATO GERADOR inexistente; e, c) a EXPEDIÇÃO da CERTIDÃO de NÃO 

INCIDÊNCIA do ITBI, para fins de REGISTRO no RGI de Sinop, da 

INCORPORAÇÃO do CAPITAL SOCIAL da empresa BVALLE 

PARTICIPAÇÕES LTDA, referente aos imóveis matriculados junto ao CRI de 

Sinop sob n. 48.506, 48.802 e 44.550, salvo a EXISTÊNCIA de DÉBITOS 

NÃO DISCUTIDOS nestes autos”. CONSERVEM-SE os DEMAIS 

ELEMENTOS daquela DECISÃO. Às providências. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 29 de abril de 2020. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011531-94.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DALLABRIDA GOMES & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca da 

não localização de bens penhoráveis via BACENJUD, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito, (art. 53 §4º-Lei 9.099/95).

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009801-02.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO JOSE PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009801-02.2017.8.11.0015. REQUERENTE: SEBASTIAO JOSE PEREIRA 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos etc. O 

cumprimento da sentença far-se-á nos mesmos autos, a teor dos arts. 

513 e 516, inciso II, ambos do CPC. Anote-se como cumprimento de 

sentença. Em atenção ao cumprimento de sentença inclusa, se transitada 

em julgado (certifique-se a respeito), intime-se a parte executada, na 

pessoa de seu advogado, se tiver, ou, não o tendo, pessoalmente, para 

pagar em 15 dias a quantia pretendida, a contar esse prazo da efetiva 

intimação. Não cumprida espontaneamente a sentença no aludido prazo, 

na forma da Lei, incidente de modo automático a multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do crédito, que, ipso facto, determino seja acrescida 

oportunamente ao montante neste cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §§ 1.º e 2°, do aludido Codex e do Enunciado Cível 97 do 

FONAJE: “ENUNCIADO 97 – A multa prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor 

desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda 

parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos 

honorários advocatícios de dez por cento” (nova redação – XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). Na hipótese de não pagamento, acrescida 

a referida multa, expeça-se mandado de penhora e avaliação, a ser feita 

esta desde logo também pelo senhor oficial de justiça. Da penhora e da 

avaliação deverão ser intimadas as partes. Na hipótese de a penhora 

recair sobre bem imóvel, dela também deverá ser intimado seu cônjuge, se 

casado for. Dicção dos arts. 841 e 842, incidentes neste caso por força 

do art. 513, todos do CPC. Não sendo encontrados bens passíveis de 

penhora, intime-se a parte credora a indicá-los, procedendo-se conforme 

tópico anterior. Acaso ocorrer o adimplemento do débito, intime-se a parte 

credora para, no prazo de 05 dias, manifestar-se, requerendo o que de 

direito para o prosseguimento do feito. Sobretudo informando se concorda 

com o depósito realizado, caso este em que, se positivo, restará desde 

logo autorizada a expedição do respectivo alvará para levantar a quantia 

paga. Cientificada desde logo a parte credora que sua inércia será 

interpretada como aceitação tácita do valor depositado como quitação 

integral do débito, a resultar, com o levantamento acima preconizado, na 

extinção da execução pelo pagamento, na forma dos arts. 924, inciso II, e 

925 do CPC. Neste caso, após a expedição do alvará, conclusos para 

assinatura e prolação de sentença. Se a parte credora discordar do valor, 

indicará a diferença em 05 dias, requerendo o que lhe aprouver no sentido 

de efetivar o seu direito. Se não houver pagamento nem oferecimento de 

bens à penhora, ou mesmo a falta de intimação da parte devedora, 

prossiga em 05 dias a parte credora dando efetivo andamento ao 

processo. Oferecidos bens à penhora, manifeste-se a parte credora em 

05 dias. Se discordar, indique bens a penhorar. Se concordar, lavre-se 

termo de penhora e intime-se a parte devedora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob 

pena de preclusão. Inteligência do Enunciado Cível 142 do FONAJE: 

“ENUNCIADO 142: Na execução por título judicial o prazo para 

oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da intimação da 

penhora”. (Aprovado por unanimidade no XXVIII - Encontro - Salvador/BA). 

A impugnação ao cumprimento de sentença, necessariamente nos 

mesmos autos, somente será admitida após a garantia do juízo, sob pena 

de sua rejeição liminar, nos termos do art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e 

do Enunciado Cível 117 do FONAJE, este do seguinte jaez: “ENUNCIADO 

117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação 

de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o 

Juizado Especial” (XXI Encontro – Vitória/ES). Quanto à eventual alegação 

de excesso de execução, o devedor deverá apontar especificamente o 

erro de cálculo e apresentar planilha com o valor que entende devido, sob 

pena de rejeição liminar, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de 

Processo Civil. Impugnado o cumprimento de sentença, pronuncie-se a 

parte credora, no mesmo prazo de 15 dias, e conclusos. Se necessário, 

que sirva cópia da presente como carta/mandado de intimação, carta 

precatória ou ofício. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 18 de dezembro 

de 2019. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Ofício Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010008-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 

78000-000 Ofício n. 267/2020 Sinop - MT, 27 de abril de 2020. Referência: 

Processo nosso: 1010008-98.2017.8.11.0015 Requerente: Nome: 

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS Endereço: CONQUISTA, 706, AVENIDA 

DAS EMBAÚBAS 567, RES MOGNO, SINOP - MT - CEP: 78550-970 

Requerido: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: AC PALÁCIO 

PAIAGUAS, S/N, ANEXO GABINETE GOVERNADOR, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 Senhor(a) 

Procurador(a): Nos termos do art. 535 § 3.º Inciso II do NCPC, em virtude 

de sentença transitada em julgado, proferidanos autos de nº 

1010008-98.2017.8.11.0015 , que tem como partes Nome: VALDEMIR 

JOSE DOS SANTOS, Endereço: CONQUISTA, 706, AVENIDA DAS 

EMBAÚBAS 567, RES MOGNO, SINOP - MT - CEP: 78550-970 e Nome: 

ESTADO DE MATO GROSSO, Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, S/N, 

ANEXO GABINETE GOVERNADOR, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000, REQUISITO O PAGAMENTO dos valores a 

seguir descritos em favor do Exequente Nome: VALDEMIR JOSE DOS 

SANTOS, portador do CPF nº 979.314.111-53 , que deverá ser efetuado 

por meio do recolhimento das guias pertinentes, sendo o valor líquido 

transferido via depósito judicial, com guia emitida no endereço eletrônico 

www.tjmt.jus.br>serviços>depositojudicial, e os impostos devidos pagos 
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pelo ente devedor, deduzidos do valor bruto, conforme apontamento 

adiante. Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo de 60 

(sessenta) dias, contados do recebimento desta requisição, sob pena de 

sequestro, devendo os respectivos comprovantes ser juntados aos autos 

tão logo ocorra a quitação. CREDOR VALOR BRUTO PREVIDÊNCIA RRA 

IRRF VALOR LÍQUIDO VALDEMIR JOSE DOS SANTOS R$ 6.770,57 R$ 0,00 

0 14,66 % R$ 992,54 R$ 5.778,03 WALTER TOMAZ DA COSTA Juiz de 

Direito AO (À) ILMO(A). PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Praça dos Três Poderes, 175, 

Bairro: Centro, Cidade: Sinop-MT Cep:78550000 Fone: (66) 3520-3800– 

ramal 207

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010737-56.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DALMIR SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

WESLEY PAULINO DE SOUZA 10587936916 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS OAB - 

MT24772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNICLINICA SINOP LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010737-56.2019.8.11.0015. REQUERENTE: WESLEY PAULINO DE SOUZA 

10587936916, DALMIR SILVA DE SOUZA REQUERIDO: UNICLINICA SINOP 

LTDA Vistos etc. Em atenção aos princípios do contraditório, da 

dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a perspectiva de eventual 

juízo de retratação, assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do 

CPC, intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se acerca dos embargos declaratórios aviados. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010946-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DA SILVA CONSTANTINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEBLONIO OLIVEIRA DIAS OAB - MT25060/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010946-25.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ADILSON DA SILVA 

CONSTANTINO REU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012164-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR AVELINO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

ALLYSON ARAUJO MENEZES OAB - MT24511/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012164-88.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADEMAR AVELINO PEREIRA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Em atenção aos 

princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002486-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER SOFIA PERUZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

mero ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002486-83.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ESTER SOFIA PERUZZO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001021-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREMI PEREIRA MERCEDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001021-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LAUREMI PEREIRA MERCEDES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012498-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ZONILDE OLIVA DEPINTOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012498-93.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ZONILDE OLIVA DEPINTOR REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 
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prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012394-33.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SCHNEIDER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIR HOFFMANN (REQUERIDO)

CERAMICA MARILIN LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE SCHMIDT OAB - MT26841/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012394-33.2019.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE SCHNEIDER 

REQUERIDO: CERAMICA MARILIN LTDA - EPP, EDIR HOFFMANN Vistos etc. 

Em atenção aos princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não 

surpresa, sem descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, 

assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a 

parte embargada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos 

embargos declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008429-47.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA DOS SANTOS PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CALZOLARI OAB - MT0021254A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO GAZZI OAB - SP135319-O (ADVOGADO(A))

LEONARDO FARINHA GOULART OAB - MT110851-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008429-47.2019.8.11.0015. REQUERENTE: HELENA MARIA DOS SANTOS 

PAIVA REQUERIDO: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS 

LTDA., TOYOTA DO BRASIL LTDA Vistos etc. Ante a manifestação de Id. 

28762251, certifique-se quanto a publicação da sentença de Id. 27730956. 

Após, concluso. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE ZUCK DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS OAB - MT0005395A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1000675-59.2016.8.11.0015. AUTOR(A): REJANE ZUCK DOS SANTOS 

REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença de Id. 28168422, procedendo com as baixas devidas. 

Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012701-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA ANDRE MARAGNO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1012701-55.2017.8.11.0015. AUTOR(A): FRANCISCA ANDRE MARAGNO 

DE OLIVEIRA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos 

princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004149-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALMOCI HENDGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA FRIGERI JANDREY OAB - MT0011109S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004149-67.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALMOCI HENDGES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP 

Vistos etc. Em atenção aos princípios do contraditório, da dialeticidade ou 

da não surpresa, sem descartar a perspectiva de eventual juízo de 

retratação, assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, 

intime-se a parte embargada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

acerca dos embargos declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008720-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE DA SILVA SAMPAIO MENEGALI OAB - MT22091/O 

(ADVOGADO(A))

CLEOMAR PEDRO MENEGALI OAB - MT0017241A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008720-18.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIA DA SILVA REU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007840-89.2018.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM ALVES MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007840-89.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MIRIAM ALVES MARTINS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007948-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BARBOSA DO NASCIMENTO NETO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007948-55.2017.8.11.0015. AUTOR(A): MANOEL BARBOSA DO 

NASCIMENTO NETO REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos 

princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006612-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAGALI REGINA TREVISOL ANTONIOLLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006612-79.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MAGALI REGINA TREVISOL 

ANTONIOLLI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos 

princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007112-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA ALVES DO VALE DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007112-48.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RENATA ALVES DO VALE DA 

SILVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos 

princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006544-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006544-32.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MICHELE RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006609-27.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIA TOMAZ BRENTEGANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006609-27.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JUNIA TOMAZ BRENTEGANI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001917-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUREA MIOTO GREGUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001917-82.2018.8.11.0015. REQUERENTE: AUREA MIOTO GREGUER 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 
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prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013741-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS YOSHIHARU TASHIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013741-04.2019.8.11.0015. REQUERENTE: RUBENS YOSHIHARU 

TASHIMA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006074-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARRETO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006074-98.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RAFAEL BARRETO ALVES 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009878-74.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE SOUZA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA OAB - MT0014077S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B V INCORPORACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009878-74.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELIAS DE SOUZA 

GONCALVES REQUERIDO: B V INCORPORACAO LTDA Vistos etc. Em 

atenção aos princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não 

surpresa, sem descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, 

assim como prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a 

parte embargada para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos 

embargos declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007064-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE REJANE KROETZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007064-89.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JANICE REJANE KROETZ 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005292-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA DANTAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005292-91.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARTA DANTAS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção 

aos princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005478-17.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SOARES DOS REIS MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005478-17.2018.8.11.0015. REQUERENTE: RAQUEL SOARES DOS REIS 

MARIANO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos 

princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006768-67.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELCI OSANE MURARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006768-67.2018.8.11.0015. REQUERENTE: NELCI OSANE MURARI 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002490-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER SOFIA PERUZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002490-23.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ESTER SOFIA PERUZZO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006841-39.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA QUADRINI DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006841-39.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LUANA QUADRINI DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007192-12.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE GONCALVES RABELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007192-12.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELISABETE GONCALVES 

RABELO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos 

princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005291-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BREGOLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005291-09.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRE BREGOLATO 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002479-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CLAUDINEI DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002479-91.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ANDERSON CLAUDINEI DA 

SILVA LIMA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos 

princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002492-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELEN APARECIDA GALVAO PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002492-90.2018.8.11.0015. REQUERENTE: KELEN APARECIDA GALVAO 

PINHEIRO REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos 

princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001987-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001987-02.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA DAS DORES 

MARQUES REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos 

princípios do contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem 

descartar a perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como 

prescreve também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada 

para, no prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos 

declaratórios aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001626-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA BISPO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001626-82.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ELZA BISPO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Em atenção aos princípios do 

contraditório, da dialeticidade ou da não surpresa, sem descartar a 

perspectiva de eventual juízo de retratação, assim como prescreve 

também o art. 1.023, § 2.°, do CPC, intime-se a parte embargada para, no 

prazo de 05 dias, manifestar-se acerca dos embargos declaratórios 

aviados. Após, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data 

registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008786-27.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO DIAS DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE ANTONIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1008786-27.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011269-13.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO DA SILVA FILHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8011269-13.2016.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011207-41.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADENIR ANTONIO CHIARANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN LUCAS CHIARANI OAB - MT19948/O (ADVOGADO(A))

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA OAB - MT24183/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO LIMA VERAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA DE SOUZA RUBIN OAB - MT0016490A (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.: 8011207-41.2014.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008697-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEA ABREU SOUSA RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008697-04.2019.8.11.0015. INTERESSADO: WANDERLEA ABREU 

SOUSA RIBEIRO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Alegou a parte 

promovente que a parte promovida não cumpriu com a obrigação 

determinada em caráter liminar pela decisão de Id. 21479185 e mantida 

pela sentença de Id. 2859267, conforme faz prova o documento acostado 

no Id. 28740064. Tutela de urgência deferida nos seguintes termos: “Isto 

posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do 

CPC, a fim de determinar à parte requerida que promova a exclusão dos 

nomes da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 

até 05 dias, abstendo-se ainda de negativá-los novamente até ulterior 

deliberação deste Juízo, bem como se abtenha de proceder cobranças 

administrativas via e -mail, chamadas telefônicas, mensagens de SMS e 

Aplicativos de mensagens na linha telefonica móvel nº (66) 99924 -9586 

da autora, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso”. Sendo assim, intime-se a parte promovida 

para que, no prazo máximo de 48:00 horas, promova a exclusão do nome 

da promovente dos órgãos de proteção de crédito e se abstenha de 

negativá-lo novamente, demonstrando em seguida, no prazo máximo de 05 

dias, o seu cumprimento ao juízo, sob pena de arbitramento de astreintes. 

Adiante, verificado a interposição de recurso inominado nos autos, assim, 

por imposição do Enunciado Cível 166 do FONAJE, conforme tem 

prevalecido o honorável entendimento superior da Turma Recursal Única, 

malgrado o disposto no art. 1.010, § 3º, parte final, do CPC, passo a fazer 

o Juízo prévio de admissibilidade recursal. Nesse passo, tempestivo e 

preparado, preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO o 

Recurso Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da 

Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados 

os requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Intime-se a 

parte recorrida a contrarrazoar em 10 dias. Vencido o prazo, com ou sem 

elas, não havendo questões pendentes delas decorrentes, 

encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os 

nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 
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no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008697-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEA ABREU SOUSA RIBEIRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008697-04.2019.8.11.0015. INTERESSADO: WANDERLEA ABREU 

SOUSA RIBEIRO REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Alegou a parte 

promovente que a parte promovida não cumpriu com a obrigação 

determinada em caráter liminar pela decisão de Id. 21479185 e mantida 

pela sentença de Id. 2859267, conforme faz prova o documento acostado 

no Id. 28740064. Tutela de urgência deferida nos seguintes termos: “Isto 

posto, DEFIRO o pedido em tutela de urgência, com espeque no art. 300 do 

CPC, a fim de determinar à parte requerida que promova a exclusão dos 

nomes da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, no prazo de 

até 05 dias, abstendo-se ainda de negativá-los novamente até ulterior 

deliberação deste Juízo, bem como se abtenha de proceder cobranças 

administrativas via e -mail, chamadas telefônicas, mensagens de SMS e 

Aplicativos de mensagens na linha telefonica móvel nº (66) 99924 -9586 

da autora, sob pena de incidir astreintes a serem arbitradas 

oportunamente, se for o caso”. Sendo assim, intime-se a parte promovida 

para que, no prazo máximo de 48:00 horas, promova a exclusão do nome 

da promovente dos órgãos de proteção de crédito e se abstenha de 

negativá-lo novamente, demonstrando em seguida, no prazo máximo de 05 

dias, o seu cumprimento ao juízo, sob pena de arbitramento de astreintes. 

Adiante, verificado a interposição de recurso inominado nos autos, assim, 

por imposição do Enunciado Cível 166 do FONAJE, conforme tem 

prevalecido o honorável entendimento superior da Turma Recursal Única, 

malgrado o disposto no art. 1.010, § 3º, parte final, do CPC, passo a fazer 

o Juízo prévio de admissibilidade recursal. Nesse passo, tempestivo e 

preparado, preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO o 

Recurso Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da 

Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em 

situações excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados 

os requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Intime-se a 

parte recorrida a contrarrazoar em 10 dias. Vencido o prazo, com ou sem 

elas, não havendo questões pendentes delas decorrentes, 

encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os 

nossos cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada 

no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000351-30.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE SA PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE SA PEREIRA OAB - MT25351/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000351-30.2020.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão de trânsito em julgado da 

sentença condenatória para instruir o Ofício de Requisição de Pequeno 

Valor, na forma do art. 5, alínea c do Provimento n. 20/2020-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1013039-29.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI OAB - MT18563/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1013039-29.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão de trânsito em julgado da 

sentença condenatória para instruir o Ofício de Requisição de Pequeno 

Valor, na forma do art. 5, alínea c do Provimento n. 20/2020-CM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006756-19.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ BENTO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEIDE OLIMPIA GONCALVES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006756-19.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1004158-92.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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.: 1004158-92.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão de trânsito em julgado 

da(s) sentença(s) condenatória(s) para instruir o Ofício de Requisição de 

Pequeno Valor, na forma do art. 5, alínea c do Provimento n. 20/2020-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003046-88.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASSO ANDREOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASSO ANDREOTTO OAB - MT19749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003046-88.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão de trânsito em julgado 

da(s) sentença(s) condenatória(s) para instruir o Ofício de Requisição de 

Pequeno Valor, na forma do art. 5, alínea c do Provimento n. 20/2020-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003048-58.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASSO ANDREOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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FERNANDO SASSO ANDREOTTO OAB - MT19749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003048-58.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão de trânsito em julgado 

da(s) sentença(s) condenatória(s) para instruir o Ofício de Requisição de 

Pequeno Valor, na forma do art. 5, alínea c do Provimento n. 20/2020-CM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010213-93.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KERLY CRUVINEL DAL PAI SANDRI (REQUERENTE)

MICHELANGELO DAL PAI SANDRI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI OAB - MT0019367A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MD TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1010213-93.2018.8.11.0015 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003045-06.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASSO ANDREOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SASSO ANDREOTTO OAB - MT19749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1003045-06.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

Nos termos da legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da 

presente demanda para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão de 

trânsito em julgado da(s) sentença(s) condenatória(s) para instruir o 

Ofício de Requisição de Pequeno Valor, na forma do art. 5, alínea c do 

Provimento n. 20/2020-CM.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009995-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - MT0012565S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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.: 1009995-31.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão de trânsito em julgado 

da(s) sentença(s) condenatória(s) para instruir o Ofício de Requisição de 

Pequeno Valor, na forma do art. 5, alínea c do Provimento n. 20/2020-CM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012530-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1012530-98.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão de trânsito em julgado 

da(s) sentença(s) condenatória(s) para instruir o Ofício de Requisição de 

Pequeno Valor, na forma do art. 5, alínea c do Provimento n. 20/2020-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001897-91.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1001897-91.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão de trânsito em julgado 

da(s) sentença(s) condenatória(s) para instruir o Ofício de Requisição de 

Pequeno Valor, na forma do art. 5, alínea c do Provimento n. 20/2020-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004325-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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.: 1004325-46.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão de trânsito em julgado 

da(s) sentença(s) condenatória(s) para instruir o Ofício de Requisição de 

Pequeno Valor, na forma do art. 5, alínea c do Provimento n. 20/2020-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004480-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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.: 1004480-49.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão de trânsito em julgado 

da(s) sentença(s) condenatória(s) para instruir o Ofício de Requisição de 

Pequeno Valor, na forma do art. 5, alínea c do Provimento n. 20/2020-CM.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010291-41.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR ALBERTO KELM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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PAULA SAVARIS BEE OAB - MT0018674A (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERREIRA LIMA (EXECUTADO)

FABIO FERREIRA LIMA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 8010291-41.2013.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para que se manifeste nos autos quanto as correspondências devolvidas, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010001-38.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVALDO SERGIO DA SILVEIRA OAB - MT0012565S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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.: 1010001-38.2019.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão de trânsito em julgado 

da(s) sentença(s) condenatória(s) para instruir o Ofício de Requisição de 

Pequeno Valor, na forma do art. 5, alínea c do Provimento n. 20/2020-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1010008-98.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEMIR JOSE DOS SANTOS OAB - MT0017597A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

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.: 1010008-98.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão de trânsito em julgado 

da(s) sentença(s) condenatória(s) para instruir o Ofício de Requisição de 

Pequeno Valor, na forma do art. 5, alínea c do Provimento n. 20/2020-CM.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000112-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA REINEHR FAGANELLO OAB - MT25343/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1000112-94.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão de trânsito em julgado 

da(s) sentença(s) condenatória(s) para instruir o Ofício de Requisição de 

Pequeno Valor, na forma do art. 5, alínea c do Provimento n. 20/2020-CM.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012774-27.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA MAIELE SCANAGATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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.: 1012774-27.2017.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste quanto ao comprovante de 

pagamento juntado aos autos, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006590-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GEORGE HEVERTON ANTONIO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WALKER OAB - MT0015563A (ADVOGADO(A))

MAYARA REINEHR FAGANELLO OAB - MT25343/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78000-000 Processo n.: 1006590-21.2018.8.11.0015 Nos termos da 

legislação vigente, intimo a(s) parte(s) autora(s) da presente demanda 

para juntar, no prazo de 05 (cinco) dias, certidão de trânsito em julgado 

da(s) sentença(s) condenatória(s) para instruir o Ofício de Requisição de 

Pequeno Valor, na forma do art. 5, alínea c do Provimento n. 20/2020-CM.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002736-82.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE ALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LEITE DA SILVA OAB - MT24942/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Tendo em vista a manifestação da parte autora retro, retifico a intimação 

constante no ID 30403455, no sentido de INTIMAR a parte autora, para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos procuração conferindo 

ao(à) seu(sua) advogado(a) poder específico para receber ou indique 

conta bancária de sua própria titularidade.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1004190-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

Ante o teor da r. decisão retro, INTIMO a parte autora, para que comprove 

o recolhimento do Imposto de Renda devido, com a juntada do respectivo 

comprovante, no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006783-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006565-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CATHERINE EMILI LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA OAB - MT23145-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte autora, a fim de que se manifeste nos autos, no prazo 

de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011294-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

YANNE RODRIGUES CHAVES SILVA (EXEQUENTE)

JOAO ROBERTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

NAYARA MOURA FEITOZA OAB - MT21119-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO OAB - MT0019729A 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO SILVESTRE DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de instrução 

designada para 06/07/2017 10:30. Segunda-feira, 12 de Junho de 2017.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011914-89.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDETE BALBINA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1011914-89.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALDETE BALBINA DE 

SOUZA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Por imposição 

do Enunciado Cível 166 do FONAJE, conforme tem prevalecido o honorável 

entendimento superior da Turma Recursal Única, malgrado o disposto no 

art. 1.010, § 3º, parte final, do CPC, passo a fazer o Juízo prévio de 

admissibilidade recursal. De proêmio, torno sem efeito a certidão agregada 

no Núm. 26926528. Isso porque, em consulta aos expedientes dos autos, 

verificado que a intimação da parte autora da sentença proferida nos 

autos ocorreu em 14/11/2019 às 17:15:05, via diário eletrônico, de modo 

que o d. causídico da parte promovente registrou ciência em 05/12/2019 

às 08:30:50 e a data limite para manifestação era de 19/12/2019 às 

23:59:59. Portanto, tempestivo o recurso inominado interposto no Núm. 

27406275, em 13/12/2019 às 15:57:55. Noutro giro, a parte recorrente 

pugnou pela concessão da gratuidade da justiça. Assim, à míngua de 

elementos cognitivos razoáveis que infirmem a postulação por justiça 

gratuita, a dificultar uma análise mais acurada quanto à assistência 

judiciária reclamada, não me parece evidente ser caso de indeferimento da 

postulação, atendido o disposto pela Lei Estadual de custas n.º 

7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as disposições do art. 98 do CPC e 

art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Destarte, sem óbice, por ora, 

a impedir a gratuidade de Justiça, posto que nada leva a crer na 

inveracidade da declaração de hipossuficiência firmada nos autos, 

DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Nesse passo, tempestivo e 

preenchidos os demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso 

Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 

9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais e quando estiverem rigorosamente comprovados os 

requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. Isto posto, 

intime-se a parte recorrida a contrarrazoar em 10 dias. Vencido o prazo, 

com ou sem elas, não havendo questões pendentes delas decorrentes, 

encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os 

nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005832-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA PEREIRA ROCHA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005832-08.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SILVANA PEREIRA ROCHA 

DOS SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Por imposição 

do Enunciado Cível 166 do FONAJE, conforme tem prevalecido o honorável 

entendimento superior da Turma Recursal Única, malgrado o disposto no 

art. 1.010, § 3º, parte final, do CPC, passo a fazer o Juízo prévio de 

admissibilidade recursal. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça. Nesse passo, tempestivo e preenchidos os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Isto posto, intime-se a parte recorrida a contrarrazoar 

em 10 dias. Vencido o prazo, com ou sem elas, não havendo questões 

pendentes delas decorrentes, encaminhem-se os autos sem demora à E. 

Turma Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006208-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DALLA VECCHIA BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA SUYENE PAULI LEITAO OAB - MT10476/O (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ OAB - MT0014061A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006208-91.2019.8.11.0015. AUTOR(A): ANA CRISTINA DALLA VECCHIA 

BARROS REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Por imposição do 
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Enunciado Cível 166 do FONAJE, conforme tem prevalecido o honorável 

entendimento superior da Turma Recursal Única, malgrado o disposto no 

art. 1.010, § 3º, parte final, do CPC, passo a fazer o Juízo prévio de 

admissibilidade recursal. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que 

infirmem a postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais 

acurada quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece 

evidente ser caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto 

pela Lei Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça. Nesse passo, tempestivo e preenchidos os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Isto posto, intime-se a parte recorrida a contrarrazoar 

em 10 dias. Vencido o prazo, com ou sem elas, não havendo questões 

pendentes delas decorrentes, encaminhem-se os autos sem demora à E. 

Turma Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009479-11.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA BELGROVICZ PEREIRA (REQUERENTE)

HELIMBERTO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1009479-11.2019.8.11.0015. REQUERENTE: HELIMBERTO LOPES, 

ELIZANGELA BELGROVICZ PEREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Por imposição do 

Enunciado Cível 166 do FONAJE, conforme tem prevalecido o honorável 

entendimento superior da Turma Recursal Única, malgrado o disposto no 

art. 1.010, § 3º, parte final, do CPC, passo a fazer o Juízo prévio de 

admissibilidade recursal. Recurso interposto no prazo, comprovada a 

efetivação do preparo, meio adequado de insurgência, nos termos do art. 

42 da Lei 9.099/1995. Preenchido os demais pressupostos recursais, 

RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito devolutivo, a teor do 

art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só deve ser concedido 

em situações excepcionais e quando estiverem rigorosamente 

comprovados os requisitos do referido disposto legal. O que não é o caso. 

Intime-se a parte recorrida a contrarrazoar em 10 dias. Vencido o prazo, 

com ou sem elas, não havendo questões pendentes delas decorrentes, 

encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma Recursal Única, com os 

nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008561-07.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VITORIO ZMYSLONY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO BARION DE PAULA OAB - PR82348 (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))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008561-07.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VITORIO ZMYSLONY 

REQUERIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO Vistos 

etc. Por imposição do Enunciado Cível 166 do FONAJE, conforme tem 

prevalecido o honorável entendimento superior da Turma Recursal Única, 

malgrado o disposto no art. 1.010, § 3º, parte final, do CPC, passo a fazer 

o Juízo prévio de admissibilidade recursal. Recurso interposto no prazo, 

comprovada a efetivação do preparo, meio adequado de insurgência, nos 

termos do art. 42 da Lei 9.099/1995. Preenchido os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Intime-se a parte recorrida a contrarrazoar em 10 dias. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, não havendo questões pendentes 

delas decorrentes, encaminhem-se os autos sem demora à E. Turma 

Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006787-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ANSELMO NUNES DA ROCHA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS OAB - MT0013079S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006787-10.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIO ANSELMO NUNES DA 

ROCHA REU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Por imposição do Enunciado 

Cível 166 do FONAJE, conforme tem prevalecido o honorável entendimento 

superior da Turma Recursal Única, malgrado o disposto no art. 1.010, § 3º, 

parte final, do CPC, passo a fazer o Juízo prévio de admissibilidade 

recursal. À míngua de elementos cognitivos razoáveis que infirmem a 

postulação por justiça gratuita, a dificultar uma análise mais acurada 

quanto à assistência judiciária reclamada, não me parece evidente ser 

caso de indeferimento da postulação, atendido o disposto pela Lei 

Estadual de custas n.º 7.603/2001, art. 3.º, § 2.º, assim como as 

disposições do art. 98 do CPC e art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Destarte, sem óbice, por ora, a impedir a gratuidade de Justiça, 

posto que nada leva a crer na inveracidade da declaração de 

hipossuficiência firmada nos autos, DEFIRO o pedido de gratuidade da 

justiça. Nesse passo, tempestivo e preenchidos os demais pressupostos 

recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas em seu efeito 

devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais e quando estiverem 

rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto legal. O 

que não é o caso. Isto posto, intime-se a parte recorrida a contrarrazoar 

em 10 dias. Vencido o prazo, com ou sem elas, não havendo questões 

pendentes delas decorrentes, encaminhem-se os autos sem demora à E. 

Turma Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Cumpra-se. Sinop – 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005802-70.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BENTINHA FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALTON VITAL PEREIRA OAB - MT22371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAZOLI FRANCHISING LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005802-70.2019.8.11.0015. REQUERENTE: BENTINHA FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VAZOLI FRANCHISING LTDA - EPP Vistos etc. 

Ação proposta em face de Vazoli Franchising – Ltda. Em sede de 
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contestação, a empresa Novara Acessoria Empresarial Ltda. – ME, alegou 

a ilegitimidade da demandada indicada para figurar o polo passivo do 

processo, isso porque, afirma que a responsabilidade deve ser atribuída a 

empresa Novara Acessoria Empresarial Ltda. – ME, suspostamente a 

verdadeira causadora dos fatos narrados na exordial, postulou assim pela 

substituição e retificação do polo passivo. Desse modo, intime-se a parte 

promovente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se a respeito da petição 

de Id. 30069425, pugnando o que entender de direito. Após façam os 

autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001858-60.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA PRUDENTE CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUA FORTE - INCORPORADORA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001858-60.2019.8.11.0015. REQUERENTE: SUZANA PRUDENTE CORREA 

REQUERIDO: AGUA FORTE - INCORPORADORA LTDA - ME Vistos etc. 

Parte promovida postulou pela nulidade da intimação da sentença proferida 

nos autos e pela restituição do prazo recursal, sob alegação de que não 

foi emitida intimação em nome do nobre advogado Dr. Gerson Luís Werner 

e nem da sociedade de advogados Bervig & Werner Advogados, 

conforme postulado em sede de contestação. Primeiramente, ressalto que 

no caso de processos judiciais eletrônicos compete ao próprio advogado 

promover sua habilitação, consoante o certificado no Id. 29442971, haja 

vista que o sistema lhe proporciona essa função, o que torna 

desnecessário o crivo judicial para tal feita, não havendo possibilidade de 

publicação e/ou intimações em nome de advogados não cadastrados no 

processo. Assim, segue o norte pretoriano: “APELAÇÃO CÍVEL - 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO 

INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - INTIMAÇÃO PARA 

REGULARIZAÇÃO - INÉRCIA - INICIAL INDEFERIDA - PROCESSO 

ELETRÔNICO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO 

JUDICIAL ELETRÔNICO - DESNECESSIDADE - CADASTRAMENTO NO PJE - 

RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO - VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO 1 - As intimações em processos que 

tramitam em meio eletrônico são realizadas em portal próprio aos 

profissionais cadastrados, sendo dispensada a publicação no órgão 

oficial - TJMG - IRDR - Cv 1.0000.16.016912-4/002. 2 - Incumbindo ao 

advogado da parte o cadastramento no sistema PJE, nos termos da Lei 

11.419/06 e da Portaria Conjunta 411/PR/2015, a ineficácia da intimação 

decorrente de erro do próprio advogado não pode ser atribuída à máquina 

judiciária. 3 - Os atos dos serventuários da justiça são dotados de fé 

pública, razão pela qual só podem ser desconstituídos mediante prova 

robusta em sentido contrário. 4 - A extinção do feito, em razão do 

indeferimento da inicial, dispensa a intimação pessoal da parte para sanar 

o vício. 5 - A revisão dos honorários advocatícios arbitrados em primeira 

instância somente é admissível em situações excepcionais, quando forem 

manifestamente irrisórios ou excessivos. (TJ-MG - AC: 

10000181009788001 MG, Relator: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data 

de Julgamento: 08/11/2018, Data de Publicação: 13/11/2018). Calha ainda 

frisar que a habilitação de advogados pelo Juízo somente se dá em casos 

excepcionais, onde o causídico informa nos autos a impossibilidade de se 

cadastrar por seus próprios meios, o que, aparentemente, não é caso dos 

autos. Ademais, a intimação expedida em nome do nobre advogado 

peticionante da peça contestatória, torna-se por válida, tendo em vista que 

ambos advogados integram o mesmo quadro societário, qual seja, 

sociedade Bervig & Werner. Portanto, indefiro o pedido, no sentido de 

proceder à devolução integral do prazo recursal. Nada mais sendo 

requerido, remeta-se o processo ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012732-87.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI SANTOS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DULCINEIDE APARECIDA BARBOSA OAB - MT0017329A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA APARECIDA SCARDOVELLI FERREIRA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012732-87.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: VALDECI SANTOS DA SILVA 

EXECUTADO: PATRICIA APARECIDA SCARDOVELLI FERREIRA - ME Vistos 

etc. Tendo em vista o resultado infrutífero da penhora BACENJUD 

realizada nos autos, intime-se a parte exequente para dar continuidade no 

feito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, independente de nova 

intimação a teor do art. 51, § 1º, da LJE. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - 

MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004971-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DOS SANTOS MANOEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004971-56.2018.8.11.0015. REQUERENTE: FABIANO DOS SANTOS 

MANOEL REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc. Pedido de 

assistência judiciária gratuita formulada pela parte recorrente visando 

obter a benesse no presente recurso. Devidamente intimado para 

comprovar sua situação de hipossuficiência, permaneceu inerte. Se quer 

juntou ao processo declaração de pobreza e nem ao menos sua 

qualificação profissional. No caso, em que pese o recorrente argumentar 

não possuir condições de arcar com as taxas judiciais, limitando-se a 

meras alegações de hipossuficiência, cabia-lhe fazer prova contundente 

de sua condição de impossibilidade de arcar com as despesas 

processuais sem prejuízo próprio e de sua família. O que não fez. 

Circunstâncias em premissa contraditórias com sua afirmação, 

aniquilando-a. Friso ainda que a mera afirmação da parte não obsta a que 

o magistrado indefira o benefício vindicado, havendo nos autos fundadas 

razões para tanto. Aliás, invés de “declararem” a hipossuficiência, a 

norma constitucional emprega o vocábulo “comprovarem” a miserabilidade 

ou incapacidade financeira de suprir as regulares custas judiciais. A 

redação do aludido dispositivo constitucional é do seguinte teor (com 

destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – o Estado prestará assistência judiciária 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse 

vértice, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in 

“Código de processo civil comentado e legislação extravagante”, 10.ª ed., 

Editora RT, p. 1.429: “Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa, 

valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação 

movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para 

suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. 

Entretanto, o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, 

justamente para evitar distorções da Lei respectiva, a impedir o uso 
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indiscriminado do amparo concedido aos comprovadamente pobres, 

merecedores efetivos do direito assistencial gratuito e que revela 

profundo respeito ao princípio de livre acesso a uma ordem jurídica justa, 

previsto no art. 5°, inciso XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o 

magistrado não está adstrito ao que pede ou declara a parte e nem à 

singeleza de uma declaração de pobreza que tem apenas presunção iuris 

tantum de veracidade, não estando imune ao crivo judicial por conta de 

tratamento isonômico à parte no exato conceito de igualdade inserto na 

Carta Maior. Assim orienta a jurisprudência abalizada ora compilada: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. JUSTIÇA COMUM. 

JUIZADO ESPECIAL. FACULDADE DA PARTE. PESSOA FÍSICA. 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO 

DA MISERABILIDADE. PRESENÇA. PODERES DO RELATOR. RECURSO 

PROVIDO. O ajuizamento da ação no Juizado Especial ou na Justiça 

Comum é uma faculdade da parte. Ressalta-se que a competência do 

Juizado Especial é relativa, de modo que pode a parte autora escolher o 

procedimento a ser adotado, seja no Juizado Especial ou na Justiça 

Comum. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é 

suficiente para concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa 

física, exigindo-se a comprovação do estado de miserabilidade, a partir de 

uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, na forma do art. 

98, no § 3º, do art. 99, do CPC/15 e no inc. LXXIV, do art. 5º, da CF”. 

(TJ-MG - AI: 10000181463449001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019); “JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO 

RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Intimada a 

comprovar sua condição de hipossuficiência ou a recolher o preparo 

recursal, quedou-se inerte a parte autora, ora recorrente. 2. Assim, não 

comprovada a hipossuficiência e ausente o recolhimento das custas e 

preparo recursal, é deserto o presente recurso, nos termos do artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 3. Recurso NÃO CONHECIDO. 

Condeno a recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá 

de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95”. (TJ-DF 

07164165520188070016 DF 0716416-55.2018.8.07.0016, Relator: JOÃO 

FISCHER, Data de Julgamento: 29/08/2018, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 04/09/2018.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA 

DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita 

possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário 

pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018). Isto posto, indefiro 

o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5°, caput, da Lei 

n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Portanto, determino que seja preparada a causa em 48 horas, na 

forma do Enunciado 80 do FONAJE c/c parágrafo único do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010088-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GESLAYNE PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO OAB - SP157407-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1010088-28.2018.8.11.0015. REQUERENTE: GESLAYNE PEREIRA DE 

JESUS REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos etc. Pedido de 

assistência judiciária gratuita formulada pela parte recorrente visando 

obter a benesse no presente recurso. Devidamente intimado para 

comprovar sua situação de hipossuficiência, permaneceu inerte. Se quer 

juntou ao processo declaração de pobreza e nem ao menos sua 

qualificação profissional. No caso, em que pese o recorrente argumentar 

não possuir condições de arcar com as taxas judiciais, limitando-se a 

meras alegações de hipossuficiência, cabia-lhe fazer prova contundente 

de sua condição de impossibilidade de arcar com as despesas 

processuais sem prejuízo próprio e de sua família. O que não fez. 

Circunstâncias em premissa contraditórias com sua afirmação, 

aniquilando-a. Friso ainda que a mera afirmação da parte não obsta a que 

o magistrado indefira o benefício vindicado, havendo nos autos fundadas 

razões para tanto. Aliás, invés de “declararem” a hipossuficiência, a 

norma constitucional emprega o vocábulo “comprovarem” a miserabilidade 

ou incapacidade financeira de suprir as regulares custas judiciais. A 

redação do aludido dispositivo constitucional é do seguinte teor (com 

destaque): “Art. 5.° ... (...) LXXIV – o Estado prestará assistência judiciária 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse 

vértice, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 

in“Código de processo civil comentado e legislação extravagante”, 10.ª 

ed., Editora RT, p. 1.429: “Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da 

causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da 

ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico 

para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. 

Entretanto, o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido com cautela, 

justamente para evitar distorções da Lei respectiva, a impedir o uso 

indiscriminado do amparo concedido aos comprovadamente pobres, 

merecedores efetivos do direito assistencial gratuito e que revela 

profundo respeito ao princípio de livre acesso a uma ordem jurídica justa, 

previsto no art. 5°, inciso XXXV, da Magna Carta. Nesse sentido, o 

magistrado não está adstrito ao que pede ou declara a parte e nem à 

singeleza de uma declaração de pobreza que tem apenas presunção iuris 

tantum de veracidade, não estando imune ao crivo judicial por conta de 

tratamento isonômico à parte no exato conceito de igualdade inserto na 

Carta Maior. Assim orienta a jurisprudência abalizada ora compilada: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. JUSTIÇA COMUM. 

JUIZADO ESPECIAL. FACULDADE DA PARTE. PESSOA FÍSICA. 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO 

DA MISERABILIDADE. PRESENÇA. PODERES DO RELATOR. RECURSO 

PROVIDO. O ajuizamento da ação no Juizado Especial ou na Justiça 

Comum é uma faculdade da parte. Ressalta-se que a competência do 

Juizado Especial é relativa, de modo que pode a parte autora escolher o 

procedimento a ser adotado, seja no Juizado Especial ou na Justiça 

Comum. A simples declaração de hipossuficiência financeira não é 

suficiente para concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa 

física, exigindo-se a comprovação do estado de miserabilidade, a partir de 

uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico, na forma do art. 

98, no § 3º, do art. 99, do CPC/15 e no inc. LXXIV, do art. 5º, da CF”. 

(TJ-MG - AI: 10000181463449001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 30/07/2019); “JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE 

HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO 

RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Intimada a 

comprovar sua condição de hipossuficiência ou a recolher o preparo 

recursal, quedou-se inerte a parte autora, ora recorrente. 2. Assim, não 

comprovada a hipossuficiência e ausente o recolhimento das custas e 

preparo recursal, é deserto o presente recurso, nos termos do artigo 54, 

parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. 3. Recurso NÃO CONHECIDO. 

Condeno a recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá 

de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95”. (TJ-DF 

07164165520188070016 DF 0716416-55.2018.8.07.0016, Relator: JOÃO 

FISCHER, Data de Julgamento: 29/08/2018, 2ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 150 de 379



no DJE : 04/09/2018.); “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA 

DE PROVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A assistência judiciária gratuita 

possui caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário 

pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de 

desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas 

quando comprovada a hipossuficiência”. (TJMT - CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018). Isto posto, indefiro 

o benefício da Assistência Judiciária, nos termos do art. 5°, caput, da Lei 

n° 1.060/50 e do insculpido no art. 5°, inciso LXXIV, da Constituição 

Federal. Portanto, determino que seja preparada a causa em 48 horas, na 

forma do Enunciado 80 do FONAJE c/c parágrafo único do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no 

sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004048-59.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KLAYDIANE LEITE ANTONIETTI CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YARA DA SILVA SANTOS BEZERRA OAB - MT18828/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED SEGURADORA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004048-59.2020.8.11.0015. REQUERENTE: KLAYDIANE LEITE 

ANTONIETTI CARVALHO REQUERIDO: UNIMED SEGURADORA S/A Vistos 

etc. Petição da parte acionada de Id. 31244664 informando a 

impossibilidade de cumprimento da liminar deferida nos autos, sob 

alegação de não possuir vinculo jurídico algum com a promovente por se 

tratar de operadora de saúde divergente da contratada por ela. Sendo 

assim, ante a urgência do presente feito, intime-se a parte promovente 

para, no prazo de 48:00 horas, manifestar-se a respeito da petição de Id. 

31244664, pugnando o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se 

Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005746-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH OAB - MT0018157A 

(ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI OAB - MT0019060A (ADVOGADO(A))

SORAIDE CASTRO OAB - MT7106-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA ANTONIA DE BRITO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1005746-08.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ERIVAN SANTANA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: VANDERLEIA ANTONIA DE BRITO SANTOS Vistos 

etc. Tendo em vista a manifestação de Id. 31559072, expeça-se mandado, 

que deve ser cumprido por meio de oficial de justiça, no endereço 

declinado na petição de Id. 9668322, visando a intimação da parte 

promovida acerca de todo o teor da sentença proferida no Id. 15893070. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015063-59.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR OAB - MT0015532A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1015063-59.2019.8.11.0015. REQUERENTE: KARIZA DANIELLI SIMONETTI 

AGUIAR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Tendo em 

vista a manifestação de Id. 30259928, intime-se a parte autora para que, 

no prazo de 10 dias, após a regularização do expediente forense, 

deposite em juízo as respectivas certidões que deram origem a presente 

execução, a fim de evitar futuras nulidades. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop 

- MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1014341-25.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS HENRIQUE DE FREITAS CARDOSO (REQUERENTE)

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 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1014341-25.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCUS HENRIQUE DE 

FREITAS CARDOSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

A parte recorrente pugna pela concessão da gratuidade da justiça, 

benefício este que é destinado aos hipossuficientes que não têm 

condições de pagar as custa e despesas do processo. Na linha do art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal, a assistência jurídica integral e gratuita 

será concedida aos que comprovarem insuficiência de recursos. Ainda, o 

Enunciado 116 do FONAJE dispõe que: O Juiz poderá, de ofício, exigir que 

a parte comprove a insuficiência de recursos para obter a concessão do 

benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, LXXIV, da CF), uma vez que a 

afirmação da pobreza goza apenas de presunção relativa de veracidade 

(XX Encontro – São Paulo/SP). Assim, ante a ausência de elementos que 

autorizem o acolhimento de plano do pedido, convém oportunizar que a 

parte comprove o preenchimento dos respectivos pressupostos, na forma 

dos arts. 98, caput, e 99, § 2º, do CPC; da Lei nº 1.060/1950; e do aludido 

dispositivo constitucional. A propósito: "JUIZADO ESPECIAL. 

HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. 1. Intimada a comprovar a sua hipossuficiência econômica, 

para arcar com os custos do processo, ou recolher o preparo, que 

também compreende as custas processuais (ID 4957771), a parte 

recorrente quedou-se inerte (ID 5113116). 2. A sistemática recursal dos 

Juizados Especiais está plenamente disciplinada no art. 42, § 1º, da Lei 

9.099/95, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das custas 

processuais e preparo, no prazo de 48 horas da interposição do recurso 

inominado, independentemente de intimação, sob pena de deserção. 

Ademais, esclareça-se que, consoante art. 54, parágrafo único, da Lei 

9099/95: O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, 

compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas 

dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de 

assistência judiciária gratuita.? 3. Ausentes os pressupostos de 

admissibilidade do recurso, forçoso é o reconhecimento de sua deserção. 

4. RECURSO NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

fixando em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, 

conforme artigo 46 da Lei 9.099/95”. (TJ-DF 07164598920188070016 DF 

0716459-89.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS 

D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 15/10/2018, 1ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado 

no DJE : 18/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO — PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA — 

INDEFERIMENTO — HIPOSSUFICIÊNCIA — AUSÊNCIA DE PROVA — 
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FIXAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO — NECESSIDADE. Deve-se, 

antes do indeferimento do pedido de assistência judiciária, facultar à parte 

ministrar prova de que não está em condições de pagar as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento 

ou de sua família. Recurso provido em parte". (AI 49835/2015, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, 

Publicado no DJE 17/06/2015); “APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUÍTA – 

DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE 

PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – GRATUIDADE INDEFERIDA – MÁ-FÉ NÃO 

DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. 

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que efetivamente 

desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para 

promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. Ausente 

comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos 

nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o 

indeferimento da assistência judiciária gratuita. 2. A má-fé no pedido de 

obtenção do benefício de assistência judiciária depende de efetiva 

comprovação.” (TJ/MT, Ap 165773/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 

16/06/2015). Isto posto, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 10 

dias, comprovar a hipossuficiência sustentada, carreando aos autos 

documentos que comprovem tal condição ou, querendo, recolher o 

preparo recursal, na forma do § 1º do art. 42 e parágrafo único do art. 54, 

ambos da Lei 9.099/1995, sob pena de não recebimento do recurso 

inominado interposto pela deserção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 

(data registrada no sistema). Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013404-15.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE DE SOUZA EVARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1013404-15.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROSIMEIRE DE SOUZA 

EVARINI REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Inicialmente, conforme dispõe o art. 291 do CPC, toda causa deverá ser 

atribuído valor certo; todavia, referido comando não foi observado na 

petição inicial eis que da simples leitura percebe que o valor pretendido 

pelo autor e o valor declarado na causa estão em dissonância. Tal 

imprecisão, inclusive impede a prolação de sentença por este Juízo, uma 

vez que, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei nº 9.099/1995 é 

vedada a liquidez da sentença. O pedido formulado nos autos é certo e 

determinado, bem como há clara delimitação do período em que deve ser 

aplicado, motivo pelo qual deve haver a retificação do valor da causa a fim 

de permitir a escorreita prolação da sentença. Não se olvidando a 

impossibilidade do procedimento de liquidação de sentença ante a 

vedação acima estipulada. Desta forma, intime-se o promovente pra que, 

no prazo de 15 dias, EMENDE a petição inicial para retificar o valor da 

causa adequando-o a real proveito econômico pretendido, sob pena de 

extinção do feito. Após decorrido o prazo supra, com ou sem 

manifestação, tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se 

Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002811-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL CARLOS ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002811-92.2017.8.11.0015. REQUERENTE: JOEL CARLOS ALVARENGA 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Conforme 

certificado no Id. 30372267, apesar de devidamente publicada a sentença 

proferida nos autos, não houve a intimação do nobre advogado da parte 

promovida, razão pela qual deve ser renovado o ato de intimação. Nesse 

sentido é o entendimento que emana da E. Turma Recursal do nosso 

Estado, que já enfrentou caso semelhante, consoante decisão abaixo 

ementada: “AÇÃO INDENIZATÓRIA. PATRONOS DA RÉ NÃO 

CADASTRADOS NA AUTUAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS 

ATOS PROCESSUAIS. NULIDADE. Apelação interposta de sentença de 

parcial procedência em ação indenizatória que o apelante moveu em face 

da apelada. Apelada que, em contrarrazões imputa nulidade ao processo 

porque não intimada dos atos processuais. 1. É manifesta a nulidade do 

processo se por falha no cadastro dos advogados que patrocinam a ré, 

esta não foi intimada de qualquer ato processual. 2. Nas circunstâncias, 

são inegáveis a violação ao princípio da publicidade dos atos processuais, 

o que opera cerceamento do direito de defesa, ao contraditório e o 

malferimento do princípio de não-surpresa, ínsito ao da boa-fé objetiva, o 

que se traduz em desrespeito ao devido processo legal, que, por força do 

art. 5.º, LV, da Constituição da República, é direito fundamental. 3. 

Recurso que se julga prejudicado”. (TJ-RJ - APL: 00067326420168190023, 

Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data 

de Julgamento: 17/04/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) Ex positis, chamo 

o feito à ordem, para fins de invalidar a intimação proferida nos autos e 

renovar a intimação inerente à sentença de Id. 11413865, com a 

consequente restituição do prazo recursal. Na sequência, passo a fazer o 

Juízo prévio de admissibilidade recursal por imposição do Enunciado Cível 

166 do FONAJE, conforme tem prevalecido o honorável entendimento 

superior da Turma Recursal Única, malgrado o disposto no art. 1.010, § 3º, 

parte final, do CPC. Nesse passo, tempestivo e preparado, preenchidos os 

demais pressupostos recursais, RECEBO o Recurso Inominado, apenas 

em seu efeito devolutivo, a teor do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. O efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais e quando 

estiverem rigorosamente comprovados os requisitos do referido disposto 

legal. O que não é o caso. Já com contrarrazões, não havendo questões 

pendentes delas decorrentes, encaminhem-se os autos sem demora à E. 

Turma Recursal Única, com os nossos cumprimentos. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002320-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Inviolavel Monitoramento (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT18874/O-O (ADVOGADO(A))

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANE FRANCIELE DE ALCANTARA NATIVIDADE GODOI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1002320 -51 .2018 . 8 . 1 1 . 0 0 1 5 .  R E Q U E R E N T E :  I N V I O L A V E L 

MONITORAMENTO REQUERIDO: SUZANE FRANCIELE DE ALCANTARA 

NATIVIDADE GODOI Vistos etc. Defiro em parte o pedido de suspensão 

realizado em audiência, assim, suspendo feito pelo prazo de 15 dias, 

decorrido o prazo, prossiga o autor com o feito, ciente que seu silêncio 

acarretará na extinção do processo, independentemente de nova 

intimação, conforme preconiza o art. 51, §1º, da LJE. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, (data registrada no sistema). Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001802-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JULIA DE SOUZA MENEGATTI QUIROGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINCE TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1001802-61.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JULIA DE SOUZA MENEGATTI 

QUIROGA REQUERIDO: LINCE TELECOM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA. 

- ME Vistos etc. Não é a praxe a citação por telefone. Não existe 

credenciamento adequado da parte exequente capaz de satisfazer tal 

providência. A citação por telefone na fase cognitiva pode carrear 

instabilidade para a relação jurídica processual, descabendo reiterá-la 

nesta fase. De todo modo, não se trata de citação, e sim, intimação para 

cumprimento da sentença. E neste caso, a tentativa de mera intimação ser 

realizada por telefone, não se mostra inviável. Portanto, determino que 

seja promovida a intimação da parte executada acerca do cumprimento de 

sentença via telefone, de forma excepcional, nos números informados na 

petição de Id. 27942148. Restando negativa a diligência retro, expeça-se 

mandado de intimação, que deve ser cumprido por meio de oficial de 

justiça, no endereço declinado na petição anteriormente mencionada. Cabe 

a parte exequente adotar outras providências caso as diligências restem 

infrutíferas, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento feito. 

Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, (data registrada no sistema). Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000791-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

QUATRO PATAS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BLUE AR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação 

probatória. Trata-se de AÇÃO POR LOCUPLETAMENTO ILÍCITO proposta 

por QUATRO PATAS PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME em face de 

BLUE AR COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA – ME sustentando ser 

credora desta na importância original total de R$ 1.411,00 (um mil e 

quatrocentos e onze reais) com vencimentos para 10.11.2015. A parte 

Requerida foi devidamente citada (id nº 9125933), contudo não 

compareceu à audiência de conciliação (id nº 10126023) impondo-se a 

DECRETAÇÃO de sua REVELIA. Na análise do mérito a parte Requerente 

trouxe aos autos prova suficiente dos fatos alegados consistente no 

cheque (id nº 3243041) comprovando a relação jurídica e o débito. Ex 

positis, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR a parte Requerida, a pagar a importância original total de R$ 

1.411,00 (um mil e quatrocentos e onze reais), devidamente atualizado 

pelo INPC a partir do respectivo vencimento e com a incidência de juros 

legais, a partir da citação e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012429-90.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA NIEVINSKI ZABOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008849-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLINE SOUZA SILVESTRE OAB - MT25322/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA PROCESSO: 

1008849-86.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA 

SILVA. REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A e outro. Vistos 

etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 
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e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte, ante a expressa renúncia, deixo de 

receber o Recurso interposto pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. no 

Id nº 24841048. Deixo, ainda, de condenar as partes ao pagamento de 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. 

I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012425-53.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO CAPANEMA CRUVINEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (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

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009893-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DENILSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1010659-33.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO DE OLIVEIRA CAVALCANTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 
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sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000703-22.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO CENTER SINOP COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO ANTUNES CAIERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010740-91.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIA ZIMMERMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010752-08.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUVENIA ZIMMERMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA MONICA BRITEZ OAB - MT0019528A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO BARBOSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA WERNER BILHALVA OAB - MT0012222A (ADVOGADO(A))

MARLY DE MOURA NOGUEIRA OAB - MT0017585A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 
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sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006225-64.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA GARDEANE DE ARAUJO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIANEZ CHRISTINE SILVA OAB - MT24280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEMATECH S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011507-49.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MATHEUS DE FRANCA GUERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

XENIA MICHELE ARTMANN OAB - MT0013697A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011107-18.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANTINI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI OAB - PR0046009S (ADVOGADO(A))

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI OAB - MT20689/O (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT20064-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOMES MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA
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Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002067-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Inviolavel Monitoramento (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULINHO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT18874/O-O (ADVOGADO(A))

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DINAMICA COMERCIO DE GRAOS EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAPHAEL DOUGLAS PEIXOTO OAB - 002.439.311-82 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1009886-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001276-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO VITOR BORGES QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-A (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013614-66.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BARBOSA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA DE ARAUJO DANTAS HENKES OAB - MT14188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013545-34.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEY FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1013817-28.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA LUZ PISSINATI (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA OAB - MT0017293A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes apresentaram Termo Aditivo 

(id nº 29052077) ao acordo celebrado anteriormente nos autos (id nº 

27893856). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, 

objeto lícito, possível e determinado e empregado 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 

art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

termo aditivo ao acordo entabulado, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de 

custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em 

virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000643-83.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL RIBEIRO LUZIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (EXECUTADO)

RENATA LOPES PRADO SAES RODRIGUES (EXECUTADO)

CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movido 

por RAQUEL RIBEIRO LUZIN em face de IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA 

-ME e CESAR ROBERTO SAES RODRIGUES e RENATA LOPES PRADO 

SAES RODRIGUES visando o adimplemento do cheque nº 901029 da conta 

nº 03002073-5, agência 0854, CEF, emitido pelo primeiro Executado. 

Regularmente citados os Executados compareceram nos autos (id nº 

26475228) reconhecendo a existência do crédito em litígio e postulando 

pela aplicação do parcelamento previsto no art. 916 do CPC, para tanto, 

efetuaram o depósito de R$ 1.326,93 equivalente a 30% do débito (id nº 

26475230). A seguir efetuaram o depósito da primeira parcela, no valor de 

R$ 516,02 (id nº 27626365). Sobreveio petição conjunta noticiando a 

celebração de composição amigável entre as partes (id nº 28966820) 

neste feito e os autos nº 1000644-59.2018.8.11.0015. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Após o trânsito em julgado EXPEÇA-SE em favor da parte Exequente 

o competente ALVARÁ para levantamento dos valores depositados nos 

ids nº 26475230 (R$ 1.326,93) e id nº 27626365 (R$ 516,02) 

observando-se os dados bancários indicados no id nº 30279791. Deixo de 

condenar as partes no pagamento de custas e despesas processuais, 

assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça 

no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor 

dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011118-35.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICO ALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO OAB - MT0021462A (ADVOGADO(A))

ANA RENATA FRANCHINI DE MACEDO ALVES OAB - MT23201/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS CAMINHOES CUIABA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - MT236655-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 
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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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020101-69.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARETH MANICA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

EVERTON RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008638-16.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATANNY TAMARA DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - MT0018827A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012273-05.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALENCAR DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS NPL II (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1012273-05.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO 

ALENCAR DA SILVA. REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. Vistos etc. Ressai 

dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, 

requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado 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 art. 840 do 
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Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011294-26.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

YANNE RODRIGUES CHAVES SILVA (EXEQUENTE)

JOAO ROBERTO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))

NAYARA MOURA FEITOZA OAB - MT21119-O (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO OAB - MT0019729A 

(ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDVALDO SILVESTRE DE SOUSA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNA ALVES DE LIMA OAB - MT0021726A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 8011294-26.2016.8.11.0015. REQUERENTE: YANNE 

RODRIGUES CHAVES SILVA e outro. REQUERIDO: EDVALDO SILVESTRE 

DE SOUSA. Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 

carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto 

lícito, possível e determinado e empregado 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 

art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte promovente o competente 

ALVARÁ para levantamento do valor objeto do depósito judicial registrado 

no Id nº 29129519, observando-se os dados bancários indicados no Id nº 

30761474. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009615-08.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ISOLETE MADALENA WALKER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOLORES MARIA DOS SANTOS OAB - MT23196/O (ADVOGADO(A))

INDIANARA DOS ANJOS ROCHA OAB - MT22590/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):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1009615-08.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ISOLETE 

MADALENA WALKER. REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 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 art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: 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. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma 

amistosa e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre 

as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por 

consequência julgo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE em favor da parte 

promovente o competente ALVARÁ para levantamento do valor objeto do 

depósito judicial registrado no Id nº 29129519, observando-se os dados 

bancários indicados no Id nº 30761474. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. 

I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015539-97.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LUNKES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ANTUNES SEGATO OAB - MT13546-O (ADVOGADO(A))

HELOISA LAIS LUNKES OAB - MT25488/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1015539-97.2019.8.11.0015. REQUERENTE: VILSON LUNKES. 

REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 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 art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: 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. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma 

amistosa e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre 

as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por 

consequência julgo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. 

I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011522-52.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TASSIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DA SILVA DE SOUZA DE MELO OAB - MT24282/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP AEROPORTO LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1011522-52.2018.8.11.0015. REQUERENTE: TASSIANA DOS 

SANTOS DE OLIVEIRA. REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC SINOP 

AEROPORTO LTDA. Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem 

pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do 

acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, 

objeto lícito, possível e determinado e empregado 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 

art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011354-50.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO OAB - MT24203/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1011354-50.2018.8.11.0015. REQUERENTE: LISSA GABRIELA 

BATISTA RIBEIRO. REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002780-04.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON ALVES PEREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - MT19738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1002780-04.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ADILSON ALVES 

PEREIRA. REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 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 art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: 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. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma 

amistosa e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre 

as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por 

consequência julgo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. 

I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012506-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BR RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1012506-36.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BR 

RECAPADORA DE PNEUS LTDA - ME. REQUERIDO: JOSE APARECIDO DOS 

SANTOS. Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 

carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto 

lícito, possível e determinado e empregado 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 

art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010826-79.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO MARTINS DE TORO GASI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO LEITE OAB - MT24340/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA SILVA TAVARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 1010826-79.2019.8.11.0015. REQUERENTE: ROGERIO 

MARTINS DE TORO GASI. REQUERIDO(A): ANDRE LUIZ DA SILVA 

TAVARES. Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a 

presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo 

carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto 

lícito, possível e determinado e empregado 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 

art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil e SUSPENDENDO o processo até a integral liquidação da 

avença. Decorrido o prazo da suspensão, fica desde já intimada a parte 

exequente para que se manifeste se houve o cumprimento da avença, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cientificando-o de que seu silêncio será 

interpretado como quitação total da quantia acordada e consequente 

extinção do processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009568-05.2017.8.11.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 163 de 379



Parte(s) Polo Ativo:

CLEUCIA PAULA DOS REIS PAIXAO BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a 

DESISTÊNCIA do RECURSO interposto pela parte Requerida, bem como o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011820-10.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHAES OAB - MT0016244A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 

(ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. É cediço o entendimento de que a transação 

operada entre quaisquer dos devedores solidários extingue a obrigação 

em relação ao outro, eis que aquele que paga subroga-se nos direitos do 

credor e pode exigir ressarcimento da quota daquele que não participou 

do acordo. O art. 844, §3º, CC é claro ao estipular: Art. 844. A transação 

não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que 

diga respeito a coisa indivisível. […] § 3º Se entre um dos devedores 

solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores. 

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO DO PRODUTO. 

COGUMELOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA 

EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. EXTINÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO À 

CORRÉ. […] Havendo solidariedade passiva entre a fabricante e a 

empresa que vendeu o produto pelo vício na qualidade do produto, nos 

termos do art. 18 do CCB, incide a regra do artigo 844, § 3º, do Código 

Civil. Portanto, o acordo celebrado pela autora com uma das requeridas, 

que evidentemente abrangeu o pedido de indenização por danos morais, 

considerado o valor pactuado (R$ 1.000,00), extingue a mesma pretensão 

em relação à corré. EXTINGUIRAM O FEITO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, RESTANDO PREJUDICADOS OS RECURSOS. (Recurso Cível Nº 

71005580907, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 26/08/2015 - grifo 

nosso). CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. VÍCIO DO PRODUTO E 

DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PRETENSÃO À REPARAÇÃO 

PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEMANDA MOVIDA CONTRA TODA 

A CADEIA DE FORNECEDORES, FUNDADA NA SOLIDARIEDADE PREVISTA 

NO ART. 18 DO CDC. TRANSAÇÃO REALIZADA NO CURSO DA 

DEMANDA ENTRE A AUTORA E DUAS RÉS, ABARCANDO TANTO O 

DANO MATERIAL QUANTO O DANO MORAL. EXONERAÇÃO DO 

TERCEIRO DEVEDOR SOLIDÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 844, § 3º DO 

CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Pelo 

princípio da adstrição ou congruência, a sentença está vinculada ao 

pedido inicial. Tendo sido invocado, para demandar contra as três rés, o 

instituto da solidariedade, não pode a sentença distinguir a conduta de 

cada devedor, para impor condenações separadas a cada um, quando 

não há pedido expresso da parte autora para fazê-lo. 2. A transação 

operada entre quaisquer dos devedores solidários extingue a obrigação 

em relação ao outro, eis que aquele que paga subroga-se nos direitos do 

credor e pode exigir ressarcimento da quota daquele que não participou 

do acordo. Art. 283 do CC. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71004062303, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Cleber Augusto Tonial, Julgado em 07/11/2013) (TJ-RS - Recurso Cível: 

71004062303 RS, Relator: Cleber Augusto Tonial, Data de Julgamento: 

07/11/2013, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 08/11/2013 - grifo nosso). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO 

JUDICIAL HOMOLOGADO ENTRE O AUTOR E UM DOS RÉUS. 

TRANSAÇÃO QUE APROVEITA O CORRÉU. DECISÃO RECORRIDA QUE 

DEVE OBSERVAR OS LIMITES DO ACORDO HOMOLOGADO. 

OBSCURIDADE EXISTENTE. Havendo solidariedade passiva, a transação 

homologada em relação a um dos réus aproveita o corréu, nos termos do 

art. 844, § 3º, do CC, importando na extinção da obrigação em relação ao 

devedor solidário, em relação à condenação a título de indenização por 

danos materiais, já que foi assumida integralmente pelo réu que firmou o 

acordo. […] (TJ-RS - ED: 71004789434 RS, Relator: Silvia Muradas Fiori, 
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Data de Julgamento: 27/02/2014, Terceira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 05/03/2014 - grifo nosso). Assim, o 

acordo realizado por um dos devedores solidários extingue a dívida em 

relação a todos os co-devedores. Diante do exposto, HOMOLOGO por 

sentença o acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos 

e legais, e JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com 

arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e 

despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude 

da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau 

de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Interposto 

Recurso Inominado, intime-se a parte recorrida para suas contrarrazões 

em 10 dias, após, conclusos para o exigido juízo de admissibilidade 

recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008437-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELEI DE SOUSA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR OAB - MT14750-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))

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008266-38.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VERBO ESCOLA DE IDIOMAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANDERSON MEMORIA RAMOS OAB - MT0016953A (ADVOGADO(A))

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA GARCIA CAZELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1010083-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA OAB - MT15467/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CORREA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 
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70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006960-63.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR RAFAEL VENIT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença 

no id nº 31027426, RETIFIQUE-SE a CLASSE JUDICIAL para CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA e INTIME-SE a parte Requerida para que, no prazo de 15 

dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos ou 

comprove que adimpliu o acordo no prazo legalmente previsto, sob pena 

de incidência de multa. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem 

manifestação da executada, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos 

conclusos para análise do pedido de penhora. Deixo de condenar as 

partes no pagamento de custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos 

Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 

da Lei nº 9.099/1995. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010270-77.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LURDETE DECONTO AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO JIVAGO BUDNY OAB - MT0011626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI OAB - MG139387-O (ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012610-91.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ARNOBIO SOARES PINTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE FERREIRA MORENO OAB - MT24878/O (ADVOGADO(A))

LUCIANO MENON DE FREITAS OAB - MT23150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN LUCAS DA SILVA MUNIZ PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Fundamento. Decido. A parte autora foi devidamente intimada para 

emendar a petição inicial indicando o endereço atualizado do promovido 

com a finalidade de viabilizar a citação, porém, mesmo após aberta 

oportunidade à parte autora para sanar o vício, esta quedou-se inerte, 

impondo-se o indeferimento da inicial. Dessa forma, independentemente da 

análise de quaisquer outras questões, diante da inércia da parte autora, 

após intimado para emenda da exordial, deve haver o indeferimento da 

inicial nos termos do disposto no art. 321 do Novo Código de Processo 
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Civil: Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Nesse 

sentido, a corroborar o entendimento segue com destaque em negrito o 

seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. REGULARIZAÇÃO. 

CUSTAS PROCESSUAIS. DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO 

JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. 

Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à 

petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do 

mérito, nos termos do art. 485, inc. I e art. 330, ambos do Código de 

Processo Civil de 2015. 2. Evidenciada a inércia do autor diante da 

determinação judicial de emenda à inicial, não apresentando os 

documentos ou requerendo dilação do prazo, não há que se falar em 

aproveitamento dos atos processuais. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF; 

Proc 0701.15.3.282018-8070001; Ac. 108.7820; Sétima Turma Cível; Relª 

Desª Leila Arlanch; Julg. 11/04/2018; DJDFTE 19/04/2018 - grifo nosso). 

Isto posto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 321 do NCPC 

e, em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fulcro nos arts. 330, inciso IV, e 485, incisos I e IV, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar o promovente ao pagamento 

de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, 

em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no 

primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. 

Interposto Recurso Inominado, intime-se a parte recorrida para suas 

contrarrazões em 10 dias, após, conclusos para o exigido juízo de 

admissibilidade recursal. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido em 10 dias, 

certifique-se, anote-se, baixe-se e arquive-se. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014469-45.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUAN MATHEUS NARDINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIELE ALBRING OAB - MT0018703A (ADVOGADO(A))

DANILO BANDELOW DE LIMA OAB - MT0016956A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON GUSTAVO FAZOLO DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012408-97.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

L. A. OTICA E JOALHERIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO TENORIO ALVES OAB - MT20017/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ OAB - MT23191/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALHA IMOVEIS IMOBILIARIOS LTDA (EXECUTADO)

LEVY GONCALVES DE MOURA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

PROCESSO: 8012408-97.2016.8.11.0015. REQUERENTE: L. A. OTICA E 

JOALHERIA LTDA - ME. REQUERIDO: THALHA IMOVEIS IMOBILIARIOS 

LTDA e outro. Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr 

fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do 

acordo carreado. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, 

objeto lícito, possível e determinado e empregado 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 

art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem 

ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa 

e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o 

feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003110-98.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL SUREC LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI OAB - MT25367/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Mizael de Oliveira Barros (EXECUTADO)

KARLLA DANYELLY MATIAS DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 
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lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009293-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA CAROLINE ROCHA MACHADO CARNIEL (REQUERENTE)

ADRIANA CERQUEIRA MALDANER (REQUERENTE)

VALDENOR MALDANER (REQUERENTE)

DOUGLAS CARNIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS ROLIM DE MOURA OAB - MT23992/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011876-43.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO PIACENTINI OAB - MT0012609A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. FRANTZ - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005430-92.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARIA MAGRO MARTINS OAB - MT21775/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON FILHO DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 
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demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014735-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MADEWALKER LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUISIO FELIPHE BARROS OAB - MT0015712A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO ALVES EIRELI - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009535-44.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA CABRAL CARRASCO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TANIA VARGAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014291-96.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONOP MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR OAB - MT0007570A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL LUIZ BREDT (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 
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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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007913-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERNANDES TEIXEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010819-87.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEIA CABRAL CARRASCO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUISA BORGMANN ZANELLATTO OAB - MT0020620A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SHALLYMAR MASIERO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011974-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 
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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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011636-71.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TECNO BOMBAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR FORMIGONI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000065-52.2020.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 18552324806 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE SILVA SANTOS OAB - MT27430/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DURVAL DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010508-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CORNIANI GRANDE KOBAYASHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO TREVELIN OAB - MT16910/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 171 de 379



terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012882-85.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO OAB - MT17975-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010009-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NONATO CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006212-31.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE QUEIROZ NOGUEIRA BERNARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006212-31.2019.8.11.0015. REQUERENTE: MARIANE QUEIROZ 

NOGUEIRA BERNARDO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos 

autos que as partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, 

para tanto, a homologação do acordo carreado. Restando, portanto, 

prejudicado os embargos de declaração. É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo 

entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 
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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 art. 840 do Código Civil que 

dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio 

mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 70044203305, 

Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado em 21/12/2012 

- grifo nosso). 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: “os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, 

equacionada a causa de forma amistosa e definidas as condições, 

HOMOLOGO o acordo coligido entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, por consequência julgo o feito com resolução do 

mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006199-32.2019.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLAINE SOUZA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1006199-32.2019.8.11.0015. REQUERENTE: CAROLAINE SOUZA DE 

CARVALHO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo carreado. Restando, portanto, prejudicado os 

embargos de declaração. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Acordo entre 

pessoas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregado 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 art. 840 do Código Civil que dispõe: “É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Neste sentido: 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. (TJRS, Agravo de 

Instrumento Nº 70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo 

Ludwig, Julgado em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os 

atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de 

vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção 

de direitos processuais”. Isto posto, equacionada a causa de forma 

amistosa e definidas as condições, HOMOLOGO o acordo coligido entre 

as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, por 

consequência julgo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. P. 

I. C.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008391-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611-O 

(ADVOGADO(A))

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT15629-O 

(ADVOGADO(A))

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

CAROLINA GARCIA PASKEVICIUS OAB - MT25133/O (ADVOGADO(A))

MIRIAM GONCALVES BARBOSA OAB - MT0011795A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

Vistos etc. Ressai dos autos que as partes resolvem pôr fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível 

e determinado e empregado 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 art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

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. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). 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: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o 

acordo entabulado, para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e 

JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com arrimo no 

que dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo 

Civil. Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Após o trânsito 

em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

P. I. C.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 258543 Nr: 2816-68.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO HECKLER OZORIO, EDSON CARLOS 
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BASSANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELICIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:TO/3.375, MARCOS DE MOURA HORTA - OAB:MT/9811-B

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO os 

acusados JULIANO HECKLER OZORIO, brasileiro, solteiro, nascido aos 

26/06/1989, filho de Noeli Heckler Ozorio e Verlei da Silva Ozorio, 

residente e domiciliado na rua Tenente Lira, nº 1250, bairro Vilare, na 

cidade de Sorriso/MT e EDSON CARLOS BASSANI, brasileiro, solteiro, 

natural de Sorriso/MT, nascido aos 10/12/1988, filho de Maria das Graças 

Aguiar Bassani e João Maria Bassani, residente e domiciliado na rodovia 

MT 225, km 50, nº 130, na cidade de Feliz Natal/MT, no artigo 386, inciso V 

do Código de Processo Penal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 377004 Nr: 3812-27.2020.811.0015

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HELEODORO BRANDÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Medida Cautelar sob a denominação de Medida Protetiva de Urgência

Código Apolo 377004 – Lei Maria da Penha (L. 11.340/06)

Vistos.

Tratam-se os presentes autos de medidas protetivas de urgência 

requeridas por Priscila Appel Brandão, em razão de supostos atos 

praticados por Fernando Heleodoro Brandão, cujo pedido baseou-se no 

capítulo II da Lei n.º 11.340/06.

Foram deferidas algumas medidas previstas na supracitada Lei em 

18.03.2020.

Em 28.04.2020, a requerente, por intermédio de advogado, pugnou pelo 

deferimento da medida protetiva de restrição de posse/porte de arma de 

fogo pelo requerido.

O Ministério Público se manifestou em 28.04.2020, opinando pelo 

deferimento do pleito.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relato do necessário. D E C I D O.

A providência requerida encontra amparo no art. 22, I, da Lei Maria da 

Penha.

No caso dos autos, a mulher em situação de violência doméstica 

fundamentou seu pleito com elementos indicativos de que o requerido 

possui acesso a armas de fogo, colacionando imagem dele treinando tiro 

ao alvo, postada em redes sociais.

Conforme bem pontuou o ilustre Promotor de Justiça, tal fato, em análise 

conglobante com o relato trazido no pleito inicial, revela a presença de 

diversos fatores de risco, potencializadores da ocorrência de fatos mais 

graves, numa escala evolutiva na espiral do conflito.

Assim, diante do contexto em que foram requeridas as cautelares de 

proteção, com narrativa pela requerente de separação recente, 

agressões físicas e ameaças contra si e contra os filhos e tentativa de 

suicídio pelo próprio ofensor, a restrição de posse/porte de arma de fogo 

requerida faz-se proporcional e coerente para evitar eventual 

agravamento da violência.

Posto isso, defiro o requerimento da defesa para determinar a suspensão 

da posse e restrição do porte de armas pelo requerido, nos termos do 

artigo 22, inciso I, da Lei n. 11.340/06, mantendo as demais medidas 

protetivas já deferidas em favor da requerente Priscila Appel Brandão, em 

18.03.2020.

Comuniquem-se aos órgãos competentes sobre o teor da presente 

decisão (SINARM - Justiça Federal e SIGMA – Exército Brasileiro).

Intime-se o requerido Fernando Heleodoro Brandão desta decisão e, 

também, certifique-se sua intimação em relação às medidas protetivas 

deferidas em favor da requerente Priscila Appel Brandão, em 18.03.2020.

 Tendo em vista que em consulta ao site do TJPA não foi possível verificar 

a intimação do requerido sobre a decisão prolatada em 18.03.2020, 

determino à Sra. Gestora que mantenha contato com a Vara Criminal de 

Itaituba/PA e expeça ofício complementar, para ser juntado aos autos da 

Carta Precatória n. 0002745-16.2020.8.14.0024, certificando nos autos o 

recebimento por referido Juízo.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se a requerente, por intermédio de seu advogado, sobre o teor da 

presente decisão, bem como para se manifestar acerca da necessidade 

da providência prevista no artigo 18, IV, da Lei n. 11.340/06, incluído pela 

Lei n. 13.880/19, caso em que deverá trazer elementos concretos. Acaso 

houver manifestação nesse sentido, colha-se o parecer ministerial e, 

após, imediatamente conclusos.

A PRESENTE DECISÃO SERVE COMO OFÍCIO, diante do teor das Portarias 

Conjuntas n. 247, n. 249 e 281, do TJMT, bem como da declaração da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) que classificou como pandemia a 

proliferação da doença causada pelo coronavírus (Covid-19).

Sinop, 29 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.: 377384 Nr: 3932-70.2020.811.0015

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGACIA MUNICIPAL DE POLÍCIA JUD. CIVIL DE 

SINOP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO WENDER NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR AFONSO FIDELI 

SILVA - OAB:24352/O

 Com estas razões, mantenho incólume a decisão proferida em 02.4.2020, 

e, por conseguinte, indefiro o pedido de liberdade provisória formulado 

pelo imputado em 14.4.2020.Por fim, certifique-se acerca da comunicação 

ao Ministério Público (1ª Promotoria Criminal) visando regularizar a 

tramitação do IP cód. 321526.Cumpra-se e intimem-se.Sinop/MT, 16 de abril 

de 2020.Mario Augusto MachadoJuiz de Direito

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 249761 Nr: 18138-65.2015.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GABRIEL PEREIRA BARALDI, DIELLE PEREIRA ORTIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT., GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MÔNICA BRITEZ - 

OAB:MT19.528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autorizada, intimo a parte Autora a tomar conhecimento do retorno dos 

autos do ETJMT, bem como requerer o que de direito, no prazo legal.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004824-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETE SAMPAIO RIBEIRO (EXEQUENTE)

VALGUIMAR FARIAS DA GUIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALVES DE CARVALHO VAZ OAB - MT22327/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP173351-O (ADVOGADO(A))
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DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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$ 349.16, totalizando em R$ 762,56, conforme cálculo ID 

31602606, 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, 29/04/2020 Irany Oliveira 

Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004670-85.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES OAB - MT16518-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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, 29/04/2020 Irany Oliveira 

Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002405-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA DA SILVA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 

31597872, 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, 29/04/2020 Irany Oliveira 

Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001531-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE SOUZA MERLINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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 

31598757, 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, 29/04/2020 Irany Oliveira 

Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005891-06.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VINICIUS DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

CYNARA MONIZ FIGUEIRA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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 

31599961, 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 
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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, 29/04/2020 Irany Oliveira 

Rodrigues Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000843-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENIO JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

REINALDO PRESTES NETO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

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 judiciáriade R$ 149,13, conforme cálculo ID. 31569126, 

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, 29 de abril de 2020. Karine Uhdre de 

Lara Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006634-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA GARCIA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Outros Interessados:

FELIPE GARCIA DE MENDONCA (REPRESENTADO)

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (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 judiciáriade R$ 149,13, conforme cálculo ID. 31640677, 

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, 29 de abril de 2020. Karine Uhdre de 

Lara Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001879-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE MAGALHAES SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES OAB - MT19124-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

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 judiciáriade R$ 149,13, conforme cálculo ID. 316446662, 

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, 29 de abril de 2020. Karine Uhdre de 

Lara Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1009246-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVERSON VITAL BUENO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT18250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ERNANI DA SILVA LARA NETO CASTRILLON (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 judiciáriade R$ 149,13, conforme cálculo ID. 31567421, 

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, 29 de abril de 2020. Karine Uhdre de 

Lara Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005979-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULINO DE PADUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

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 judiciáriade R$ 338,83, conforme cálculo ID. 31316855, 

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, 29 de abril de 2020. Karine Uhdre de 

Lara Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007579-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JHULLYETE HEMYLI APARECIDA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTULINO MONTEIRO DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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, conforme cálculo ID. 31318244, 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, 29 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003210-29.2018.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

E. P. D. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. O. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. I- Intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de Oficial de 

Justiça, a promover o andamento do feito, nos termos do despacho de id. 

24546500 e 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-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006797-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANIA MARQUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO OAB - MT8649-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS VINICIUS DE SOUZA COSTA (REQUERIDO)

EMANOEL LUCAS DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

EMANUELY FERNANDA DE ALMEIDA COSTA (REQUERIDO)

MARIELE MARIA DA SILVA COSTA (REQUERIDO)

EMANUEL ALVES DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON OAB - MT8932-O 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos. Intime-se a requerente para que, no prazo de 05 dias, 

manifeste-se sobre o documento juntado pelos requeridos em id. 

29822936, bem como para que traga aos autos a qualificação e endereço 

do requerido MATHEUS VINICIUS DE SOUZA COSTA, a fim de possibilitar 

sua citação (certidão de id. 27157633). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010698-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA SUELY NORONHA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELINE FRANCO MORAES OAB - MT19816-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PROCOPIO DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MANOEL SANTANA DO NASCIMENTO NETO OAB - MT26078/O 

(ADVOGADO(A))

ROZANA GOMES DO NASCIMENTO (HERDEIRO)

JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO OAB - MT0003112A 

(ADVOGADO(A))

ALYSSON VINICIUS PROCOPIO DA SILVA (HERDEIRO)

JACKELINE FRANCO MORAES OAB - MT19816-O (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA NORONHA PROCOPIO (HERDEIRO)

WAGNER ADRIANO PROCOPIO DA SILVA (HERDEIRO)

EMANUELE GONCALINA DE ALMEIDA OAB - MT10549/O 

(ADVOGADO(A))

 

VISTOS. HOMOLOGO o aditivo de partilha constante do id. 27907725 e 

retifico a partilha homologada pela sentença de id. 27644560, para que 

produzam seus jurídicos e legais efeitos, nos moldes da proporção 

estabelecida, dos bens deixados por JOSÉ PROCÓPIO DA SILVA, 

atribuindo aos nele contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou 

omissão e ressalvados direitos de terceiros. Expeça-se formal de partilha 

e/ou documento equivalente na forma requerida e atento ao disposto na 

sentença de id. 27644560 e, se for o caso, notifique-se a Fazenda. 

Custas pelos requerentes. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020810-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA OAB - MT13801-O 

(ADVOGADO(A))

MARCIA FERREIRA DE SOUZA OAB - MT4410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANENILVA GONCALVES BATISTA OAB - MT18056/O (ADVOGADO(A))

NILZA MENDES OZORIO OAB - MT26016/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. As partes entabularam acordo 

no id. 25318659 e requereram a suspensão dos autos até o prazo final 

para pagamento por parte do executado. O Ministério Público instou-se 

favorável ao acordo (id. 26572284). Vieram-me os autos conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente cumpre registrar que a 

conciliação pressupõe a existência de partes divergentes, com interesses 

conflitantes, que, de comum acordo, fazem concessões recíprocas na 

busca de prevenir ou extinguir o litígio. Preconiza o artigo 139, incisos II e 

V do Código de Processo Civil que o juiz velará pela rápida solução do 

litígio, buscando atingir a conciliação das partes, sendo que, caso isso 

ocorra, o processo será decidido com resolução do mérito, na forma do 

artigo 487, inciso III, alínea “B” do CPC. Desta forma, o acordo entabulado 

pelas partes será homologado pelo juiz, que atuará como terceiro 

imparcial, atribuindo validade à conciliação. Assim, a homologação do 

acordo pelo magistrado possui o condão de atribuir validade de decisão 

judicial ao acordo, sendo que o juiz somente procederá a esse ato quando 

entender que a forma em que o acordo foi realizado pelas partes, atende 

não somente à legislação pertinente ao caso, como, também, seu senso 

de justiça. A livre manifestação da vontade das partes em encerrar o litígio 

tem que ser respeitada pelo julgador, não podendo sofrer interferência 

indevida já que a este, salvo nas hipóteses de grosseira ilegalidade, cabe 

apenas averiguar o aspecto formal do ato e, se resguardado pela 

legalidade, ratificá-lo. Nesse sentido: TJ-RS - APELAÇÃO CÍVEL. 

EXECUÇÃO. A TRANSAÇÃO ENTABULADA ENTRE AS PARTES. 

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 792, CPC. O acordo celebrado em 

demanda executiva suspende o curso da ação pelo prazo concedido pelo 

exeqüente ao executado para o adimplemento da obrigação. Inteligência 

do artigo 792, do CPC. APELO PROVIDO DE PLANO. (Apelação Cível Nº 

70049101447, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 28/05/2012). (AC: 

70049101447 RS , Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 

28/05/2012, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 31/05/2012). Assim, tendo em vista que o acordo 

entabulado preserva suficientemente os interesses das partes, bem como 

não viola qualquer norma legal vigente, tenho que o mesmo deve ser 

homologado. Ante o exposto, com fulcro no art. 200 do CPC, Homologo o 

acordo celebrado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos. SUSPENDO o andamento da execução até o final do prazo 

concedido pelo credor, nos termos do art. 922 do CPC. Oficie-se ao 

empregador do executado para desconto em folha conforme acordado. 

Cientifique-se o Ministério Público. Advirto o executado que o não 

cumprimento ensejará no protesto da dívida e decretação da prisão civil. 

Findo o prazo de suspensão requerido, intime-se o(a) patrono(a) da parte 

exequente para manifestar se o executado cumpriu integralmente o 

acordo. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005950-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

SOCRATES MOTA MARTINS OAB - MT20916/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. X. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Vistos. A parte autora foi intimada 

pessoalmente para dar andamento ao feito (id. 29247426), sob pena de 

extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação 

(id. 31226760). Destarte, a parte autora foi intimada pessoalmente para 

dar prosseguimento no feito, como não o fez no prazo legal, é factível a 

extinção do processo. Diante do exposto, não resolvo o mérito, com 

fundamento no Artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a 

falta de manifestação da parte. Sem custa e sem honorários. 

Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, ao arquivo com 

as necessárias baixas e anotações. Publique-se Intime-se Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004652-64.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEU XAVIER RAMOS (REQUERENTE)

DONIZETE XAVIER RAMOS (REQUERENTE)

LEITO XAVIER RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAHYENE FORTUNATO FLORES OAB - MT16373/O (ADVOGADO(A))

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT13663-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CAETANA RAMOS (INVENTARIADO)

CIPRIANO XAVIER RODRIGUES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

VISTOS. DONIZETE XAVIER RAMOS, ILDEU XAVIER RAMOS e LEITO 

XAVIER RAMOS, ingressaram com a presente AÇÃO DE INVENTÁRIO dos 

bens deixados por MARIA CAETANA RAMOS e CIPRIANO XAVIER 

RODRIGUES, falecidos respectivamente em 08/12/2016 e 10/02/2017, 

alegando, em síntese, que os de cujus deixaram um bem imóvel a 

inventariar, bem como os herdeiros, ora requerentes. Com a inicial, vieram 

os documentos necessários ao ajuizamento da ação. Por despacho de id. 

9971416, nomeou-se DONIZETE XAVIER RAMOS como inventariante, 

assinalando prazo para prestar compromisso e que apresentasse, no 

prazo de 20 dias, as primeiras declarações. Certidões negativas das 

fazendas públicas estadual, municipal e federal anexas a inicial. Em id. 

14790276 os herdeiros, conjuntamente, apresentaram plano de partilha, 

requerendo a conversão do feito em arrolamento e a respectiva 

homologação. A Fazenda Pública Estadual manifestou sua anuência em id. 

31221722. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. 

Extrai-se dos autos que os herdeiros são maiores e capazes e, pelas 

razões apresentadas no petitório de id. 14790276, presume-se que estão 

de acordo com a conversão do presente inventário em arrolamento, eis 

que todos os herdeiros estão concordes e, do mesmo modo, patrocinados 

pelo mesmo defensor. Assim, CONVERTO O INVENTÁRIO EM 

ARROLAMENTO SUMÁRIO. Corrija a autuação, procedendo-se as 

anotações no registro e na Distribuição. Tecidas essas ponderações 

passo ao exame do mérito. Pelo que se observa da documentação 

acostada foram preenchidos todos os requisitos processuais atestados 

pelos artigos 659 e segs. do NCPC. Ademais, vê-se que todos os 

herdeiros são maiores e capazes, não havendo qualquer divergência em 

relação à partilha. As provas documentais acostadas comprovam o título 

dos herdeiros e os bens do espólio, conforme exigência do art. 660 do 

NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Ad argumentandum, o inventário é 

um procedimento especial, que tem por natureza relacionar, avaliar e 

partilhar os bens de pessoas falecidas entre seus herdeiros e legatários. 

Não tendo caráter contencioso, manda a lei que o juiz decida todas as 

questões de direito e também as de fato, quando este se achar provado 

por documento, devendo as questões que demandarem alta indagação ou 

que dependerem de outras provas, ser discutidas, provadas e decididas 

pelas vias ordinárias, o que vale dizer, mediante ações próprias. Assim, 

em conformidade com o disposto no artigo 659 e seguintes do novo 

Código de Processo Civil, encontram-se preenchidos os requisitos básicos 

para o procedimento de arrolamento. Vejamos: “Art. 659. A partilha 

amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será 

homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o 

O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, 

quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de 

homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de 

partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão 

expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662.” 

Ainda no mesmo sentido. “Partilha amigável. Se os herdeiros forem 

maiores e capazes, havendo acordo unânime, possível será a partilha 

amigável, que deverá ser feita mediante escritura pública, por termo nos 

autos ou por escrito particular homologado pelo juiz. Em qualquer caso 

será imprescindível a assinatura do instrumento por todos os interessados 

ou por procurador com poderes especiais “(RT, 622:715). Diante do 

exposto, homologo a partilha amigável (arts. 653 e 659, do NCPC) de id. 

14790276, julgando por sentença para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos o presente arrolamento sumário dos bens deixados por MARIA 

CAETANA RAMOS e CIPRIANO XAVIER RODRIGUES, atribuindo aos nela 

contemplados, os respectivos quinhões ressalvando-se possíveis direitos 

de terceiros prejudicados. Determino ao(a) Senhor(a) Gestor(a) que, com 

o trânsito em julgado, expeça-se o competente formal de partilha, na forma 

convencionada. defiro às partes os benefícios da assistência judiciária 

gratuita, razão pela qual isento-os do pagamento das custas judiciais (art. 

99, § 6º do NCPC). Cumpridas as diligências e procedendo-se às 

anotações necessárias e registro, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001236-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE PAULA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NEMUEL ANDRE ALMEIDA DA SILVA OAB - MT24719/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROGERIO TEIXEIRA ALVES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Processo: 

1001236-54.2018.8.11.0002; Valor causa: R$ 14.400,00; Tipo: Cível; 

Espécie: ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 (69)/[Alimentos]; 

Certifico que devidamente citado (id.24215071), decorreu "in albis" o prazo 

para contestação, razão pela qual, intimo a parte autora, na pessoa de 

seu advogado, para manifestar-se no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003855-88.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GELE ALVES CUNHA PORTUGAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE APARECIDA MARQUES QUINELLATO OAB - MT17406/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos Trata-se de pedido de alvará judicial ajuizado por GELE ALVES 

CUNHA PORTUGAL, visando a liberação de valores inerentes ao FGTS 

existente em seu nome relativo ao período em que laborou junto a empresa 

Sadia (BRF S.A). Ao final, requereu a expedição de alvará para 

levantamento FGTS depositado pela empresa BRF S.A. na conta vinculada 

da requerente junto à Caixa Econômica Federal, permitindo-lhe o 

respectivo saque. É o relatório. Decido. O alvará judicial pressupõe a 

inexistência de qualquer litígio ou obstáculo ao levantamento do crédito 

pretendido pela requerente. Portanto, se o feito exige dilação probatória 

acerca da pretensão autoral, esta perde a natureza administrativa, a qual 

autoriza o procedimento da jurisdição voluntária. Evidente que a via pela 

qual se pleiteia o levantamento de valores próprios de quem se vindica, in 

casu, não se amolda aos ditames preconizados pelos procedimentos 

afetos à jurisdição voluntária, exigindo-se, ademais, submissão ao 

contraditório e demais princípios inerentes à espécie. Dessa forma, 

inadequada a via eleita escolhida pela autora, pois, in casu, o saque de 

valores retidos a título de FGTS exige dilação probatória, o que não é 

possível em sede de pedido de alvará judicial. Neste sentido é a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. 

FGTS. CONTROVÉRSIA QUANTO À TITULARIDADE DO SALDO 

EXISTENTE. LITIGIOSIDADE DA PRETENSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA 

ELEITA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO - Nos termos do parágrafo 3º do 

art. 99 do Código de Processo Civil, "presume-se verdadeira a alegação 
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de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural .". - O 

procedimento de jurisdição voluntária, regulado a partir dos art. 719 e 

seguintes do CPC de 2015, tem por principal característica a inexistência 

de lide - É inadequada a instauração de procedimento para obtenção de 

Alvará Judicial, se controverso o saldo existente em conta vinculado ao 

FGTS. (TJ-MG - AC: 10878160009485001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data 

de Julgamento: 06/02/2019, Data de Publicação: 15/02/2019). É cediço 

que, se o tipo de procedimento escolhido pela autora não corresponde à 

natureza da causa, sem possibilidade de poder adaptar-se ao tipo de 

procedimento legal, é inepta a petição inicial. Ante o exposto e por tudo 

mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 330, I C/C artigo 485, I 

do Código de Processo Civil. Isento o/s(a/s) requerente(s) do pagamento 

das custas e despesas processuais, nos termos do Artigo 99,§3º do CPC. 

Transitada em julgado e procedidas às baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007357-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. M. C. E. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS PEREIRA DEBOWSKI OAB - MT27225/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. B. F. (REU)

Outros Interessados:

N. P. D. S. (TESTEMUNHA)

D. S. F. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1007357-35.2017.8.11.0002 JOICE JULIA MARIA COSTA E SILVA - CPF: 

047.176.921-52 (AUTOR(A)) JULIO CEZAR BARROS FERNANDES (REU) 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notifico Certifico e dou fé, que em cumprimento ao mandado, 

expedido por Determinação do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 

Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, autos 

1007357-35.2017.8.11.0002 de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS proposta por 

JOICE JULIAM. C. SILVA em desfavor de JULIO CESAR BARROS 

FERNANDES, que dirigi-me à Rua Argentina, Quadra 16, Casa 37, Bairro 

JD Imperial nesta cidade, e lá estando, no dia 17 de janeiro de 2020, e lá fui 

recebida pela moradora, Senhora MARIA AUXILIADORA, que disse ser 

mãe do Requerido, ela informou que o filho não reside naquele endereço, e 

segundo ela não tem conhecimento do atual endereço do filho, disse que 

ele trabalha na VIDRAÇARIA GUAPORE no Bairro do Porto, que atualmente 

o filho está sem telefone celular, deixei recado e número de telefone para 

contato, no mesmo dia alguém que disse ser irmão do JULIO CESAR em 

contato ele solicitou que enviasse a cópia do mandado via telefone, ocorre 

que se trata de processo de família me recusei a mandar, pela conversa 

ele acredita ser mandado de prisão, depois por telefone o próprio JULIO 

CESAR informou que está desempregado, retornei no endereço, embora 

ele tenha marcado ele não se encontrava no endereço do mandado, 

porém não obtive êxito, ainda dirigi-me a VIDRAÇARIA GUAPORE, ali, 

segundo informação obtida no RH daquela Empresa, o JULIO CESAR saiu 

da referida Empresa em janeiro de 2019, que é possível que ele faça diária 

para as vidraçarias clientes da VIDRAÇARAI, deforma que não há vínculo 

com o INTIMANDO. Digitei a presente Certidão Negativa. Várzea 

Grande/MT, 30 de janeiro de 2020. VALDEVINA ANTUNES DA GUIA Oficial 

de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1004042-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA OAB - MT9409-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Intime-se o requerente, por se advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, colacionar ao feito seu TRCT - Termo de Rescisão de 

Contrato de Trabalho com INOXFER METALURGICA LTDA ME, 

comprovando-se, assim, as hipóteses disciplinadas pelo artigo 20, da Lei 

n.º 8.036/90; bem como e no mesmo prazo, manifeste-se acerca da 

competência para análise e julgamento deste feito. II- Às providências. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1010509-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LAURA DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIZANDRE CRISTINA SILVA FREITAS OAB - MT18062/O (ADVOGADO(A))

SERGIO MITSUO TAMURA OAB - MT17150/O (ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOCIVAL DE OLIVEIRA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 

1010509-57.2018.8.11.0002 JANAINA LAURA DA SILVA E SILVA - CPF: 

690.231.901-49 (REQUERENTE) JOCIVAL DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 

594.873.721-72 (REQUERIDO) CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega 

de Mandados de Intimação, Citação, Notificação Certifico que, compareci 

no endereço indicado (Avenida Jacuí, n. 853, Jardim Iguaçu) nos dias 

18/02/2020, às 10:00, 21/02/2020, às 12:30, 24/02/2020, às 14:30 e 

28/02/2020, às 08:30, porém não encontrei ninguém no imóvel (casa 

laranja com portão marrom). Indaguei a moradores da região, entre eles Sr. 

Claudionor, mas não obtive informações sobre o réu. Assim, não foi 

possível citar e intimar Jocival de Oliveira Silva. Ressalto que não foi 

possível proceder a novas diligências, tendo em vista que estarei em gozo 

de férias a partir do dia 02/03/2020. /MT, 28 de fevereiro de 2020. RONAN 

MEDEIROS MARTINS Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1010437-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMIR DO NASCIMENTO FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA SANDRA VIAN DE OLIVEIRA OAB - MT22928-O (ADVOGADO(A))

MAIK HALLEY MAGALHAES OAB - MT18893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA DO NASCIMENTO FRANCA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Ante as novas informações constantes nos autos (id. 31080750), 

cumpra-se, com urgência, a decisão de id. 31048651, intimando-se 

pessoalmente a requerente, para se manifestar, no prazo de 48 horas. 

Intime-se, com urgência, em regime de plantão, bem como, o patrono 

constituído, via DJE. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016889-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA APARECIDA DE SOUZA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IZAIAS CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Certifico que, em 06/03/2020, decorreu o prazo legal da citação da parte 

Requerida, sem nenhuma manifestação, razão pela qual intimo a parte 

autora a se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008002-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. L. A. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Processo n. 
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1008002-89.2019.8.11.0002 EDINEIA MORAIS - CPF: 335.925.238-13 

(AUTOR(A)) JERRY LUIZ ANTONIO - CPF: 513.032.641-53 (REU) 

CERTIDÃO NEGATIVA Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, 

Citação, Notificação Certifico eu Oficial de Justiça em cumprimento ao r. 

mandado de intimação extraído dos autos acima citado, dirigi-me à Rua dos 

Ipês , casa 24, Maringá III, nesta cidade e lá estando não foi possível 

efetuar a intimação do Polo Passivo JERRY LUIZ ANTONIO em virtude de 

não localizá-lo, pois no referido endereço mora o SR. NILDO há quatro 

meses, que o mesmo informou que não conhece o Requerido, diante do 

exposto faço devolução do mandado para os devidos fins. O referido é 

verdade e dou fé.-. /MT, 18 de fevereiro de 2020. CELINA SUELI DA SILVA 

Oficial de Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Sentença

 PJe 1011171-84.2019.8.11.0002

Requerente: IVAN GONÇALO DE

ALMEIDA

INTERDITADA: JOSIRENE APARECIDA

SANTANA DE ALMEIDA

SENTENÇA: (...) Ante o exposto e

pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e DECRETO A 

INTERDIÇÃO de

JOSIRENE APARECIDA SANTANA DE ALMEIDA, declarando-a 

relativamente incapaz, na

forma do artigo 4º, inciso Iii, do Código Civil e, de acordo com o artigo

1.767, inciso i e seguintes do mesmo diploma legal, nomeio, neste ato como

curador da interdita o Sr. IVAN GONÇALO DE ALMEIDA, que deverá 

prestar

compromisso por termo, em livro próprio. Consigno que os limites da 

curatela

não abrangem a disposição de bens móveis e imóveis do interdito, 

dispensando-se

a especialização de hipoteca legal. (...)

PJe 1005394-55.2018.8.11.0002 – Interdição

Requerente: MARIA APARECIDA NUNES SOROCA

Interditado: JOAO BATISTA RIBEIRO

(...) Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e 

DECRETO A INTERDIÇÃO total de João Batista Ribeiro, declarando-o 

relativamente incapaz, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil e, de 

acordo com o artigo 1.767, inciso i e seguintes do mesmo diploma legal, 

nomeio, neste ato como curadora do interdito a Sra. Maria Aparecida 

Nunes Soroca, que deverá prestar compromisso por termo, em livro 

próprio. Consigno que os limites da curatela não abrangem a disposição de 

bens móveis e imóveis do interdito, dispensando-se a especialização de 

hipoteca legal. Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, segunda parte, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, 

publicando-se no sítio do tribunal e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias, constando do edital o nome da interdita e da curadora e a 

causa da interdição (...)

 

PJe 1006097-20.2017.8.11.0002 – Interdição

Requerente: ANTÔNIO ALBINO DA SILVA

Interditada: MARTA DE ANDRADE E SILVA

(...) Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e 

DECRETO A INTERDIÇÃO total de MARTA DE ANDRADE E SILVA, 

declarando-a relativamente incapaz, na forma do artigo 4º, inciso Iii, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1.767, inciso i e seguintes do mesmo 

diploma legal, nomeio, neste ato como curador da interdita o Sr. ANTÔNIO 

ALBINO DA SILVA, que deverá prestar compromisso por termo, em livro 

próprio. Consigno que os limites da curatela não abrangem a disposição de 

bens móveis e imóveis da interdita, dispensando-se a especialização de 

hipoteca legal. Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, segunda parte, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, 

publicando-se no sítio do tribunal e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias, constando do edital o nome da interdita e do curador e a 

causa da interdição. (...) 

PJe 1004158-05.2017.8.11.0002 – Interdição

Requerente: RITA AUXILIADORA DE BARROS

Interditada: ARENIL ASSUNÇÃO DE BARROS

(...) Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e 

DECRETO A INTERDIÇÃO total de ARENIL ASSUNÇÃO DE BARROS, 

declarando- relativamente incapaz, na forma do artigo 4º, inciso Iii, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1.767, inciso i e seguintes do mesmo 

diploma legal, nomeio, neste ato como curadora da interdita a Sra. RITA 

AUXILIADORA DE BARROS, que deverá prestar compromisso por termo, 

em livro próprio. Consigno que os limites da curatela não abrangem a 

disposição de bens móveis e imóveis da interdita, dispensando-se a 

especialização de hipoteca legal. Em obediência ao disposto no artigo 755, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, segunda 

parte, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no sítio do tribunal e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome da interdita e da 

curadora e a causa da interdição. (...) 

PJe 1003353-52.2017.8.11.0002 – Interdição

Requerente: VALDECI SERAFIM DA SILVA

Interditada: MARIA GERALDA DA SILVA

(...) Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e 

DECRETO A INTERDIÇÃO total de MARIA GERALDA DA SILVA, 

declarando- relativamente incapaz, na forma do artigo 4º, inciso Iii, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1.767, inciso i e seguintes do mesmo 

diploma legal, nomeio, neste ato como curador da interdita o Sr. VALDECI 

SERAFIM DA SILVA, que deverá prestar compromisso por termo, em livro 

próprio. Consigno que os limites da curatela não abrangem a disposição de 

bens móveis e imóveis da interdita, dispensando-se a especialização de 

hipoteca legal. Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º do 

Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, segunda parte, do Código 

Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas naturais, 

publicando-se no sítio do tribunal e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa 

local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 

10 (dez) dias, constando do edital o nome da interdita e do curador e a 

causa da interdição. (...) 

PJe 1001871-69.2017.8.11.0002 – Interdição

Requerente: KELLEN CRISTINA PEREIRA DE MORAES

Interditada: MAXIMO GONÇALVES DE MORAES

(...) Ante o exposto e pelo mais que dos autos constam, acolho o pedido e 

DECRETO A INTERDIÇÃO total de MAXIMO GONÇALVES DE MORAES, 

declarando-o relativamente incapaz, na forma do artigo 4º, inciso Iii, do 

Código Civil e, de acordo com o artigo 1.767, inciso i e seguintes do mesmo 

diploma legal, nomeio, neste ato como curadora da interdita a Sra. KELLEN 

CRISTINA PEREIRA DE MORAES, que deverá prestar compromisso por 

termo, em livro próprio. Consigno que os limites da curatela não abrangem 

a disposição de bens móveis e imóveis do interdito, dispensando-se a 

especialização de hipoteca legal. Em obediência ao disposto no artigo 755, 

parágrafo 3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, segunda 

parte, do Código Civil, inscreva-se a presente no registro de pessoas 

naturais, publicando-se no sítio do tribunal e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome do interdito e da 

curadora e a causa da interdição.. (...) 

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009691-37.2020.8.11.0002

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

DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES OAB - MT21846-O 

(ADVOGADO(A))

LIDIA MARIA SOUZA OAB - 036.848.381-95 (REPRESENTANTE)

JATABAIRU FRANCISCO NUNES OAB - MT4903-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON LUIZ DE SOUZA (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

NATHALLY AUXILIADORA RODRIGUES SOUZA (HERDEIRO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009691-37.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo a 

emenda (id. 31267963). Defiro, por ora, o pedido de AJG, sem prejuízo de 

determinar o recolhimento “a posteriore”, após a apuração do ativo. 

Nomeio Inventariante a Sr. Lidia Maria Souza, 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 pela “de cujus”, 

assinalando o prazo de 15 (quinze) dias (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 e interessado, 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 do(s) bem(ns) 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, devidamente atualizadas. Cumpridas as 

determinações acima descritas, venham-me os autos conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010927-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA CUNHA (AUTOR(A))

C. G. D. C. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA LUZIA FIUZA METELO OAB - MT0018544A (ADVOGADO(A))

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODEMAR MANOEL DE CAMPOS (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010927-24.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Comprovada a paternidade e menoridade, e, diante da remuneração 

do requerido, mas não havendo informação acerca de suas despesas - 

aluguel, mais filhos etc., -, ou, ainda, as despesas da infante, arbitro 

alimentos provisórios em R$ 350,00, atualizáveis pelo salário mínimo. A 

pensão deverá ser paga até o dia 10 de cada mês, mediante depósito em 

conta da genitora. A autora deve informar o e-mail e o telefone do 

requerido e de seu empregador para que seja expedido ofício para 

desconto em folha, bem ainda seu próprio e-mail e telefone, para contato 

(art. 319, II, do CPC). Não há pedido de definição liminar da guarda. De 

qualquer modo, o pedido de guarda unilateral depende da indicação e 

posterior prova - em instrução, se o caso -, de que o requerido não quer 

ou não tem condições de cuidar da filha, o que sequer foi alegado na 

hipótese. A divisão equilibrada do tempo de convívio da filha com o pai e 

com a mãe é fundamental ao bom desenvolvimento da criança, de modo 

que não havendo razão que justifique, a guarda da filha será 

compartilhada entre os pais. 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). Informados e-mail e telefone, oficie-se 

ao empregador e dê-se ciência ao requerido do conteúdo da decisão. 

Além do desconto, devem ser requisitados os três últimos comprovantes 

de pagamento do requerido. Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 

212, do CPC. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007237-21.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. J. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS TÚLIO FERNANDES DE MELO OAB - MT0016291A-O 

(ADVOGADO(A))

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. D. C. T. (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1007237-21.2019.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Comprovada a paternidade (id. 21596531), arbitro alimentos no 

montante oferecido pelo autor, ou seja, R$ 240,00 ou 20% de R$ 1.200,00. 

Os alimentos deverão ser colocados à disposição da parte ré, até o dia 10 

de cada mês, a partir da citação, em conta bancária a ser indicada nos 

autos. Até que tal ocorra, que seja entregue em mãos da genitora, 

mediante recibo. Considerando que as partes podem resolver por 

consenso a questão posta em debate nos autos, determino seja 

designada pela secretaria, de conformidade com a pauta da conciliadora, 

audiência de conciliação, expedindo-se o necessário à realização do ato. 

Cite-se e intime-se a parte requerida, através de sua genitora, por Oficial 

de Justiça, e intime-se o requerente, 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). Intime-se o 

requerente para informar o e-mail da requerida, caso possua, para que 

contato em busca dos dados para depósito da pensão. Observe-se a 

prerrogativa prevista no artigo 212, do CPC. Cientifique-se o Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1011027-76.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. D. S. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE FERREIRA DA SILVA OAB - 016.668.291-88 (REPRESENTANTE)

FERNANDA DE LIMA SILVA OAB - MT23978-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. O. D. S. (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1011027-76.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro a 

AJG. Trata-se de ação revisional de alimentos onde a parte autora – uma 

adolescente- pede a elevação do valor pago à título de alimentos, eis que 

fixados no importe de 15% do salário mínimo, no ano de 2016. O 

documento constante do Id. 31607112, p. 1, demonstra que o requerido 

auferia, em Julho de 2019, o valor de R$ 2.481,56. Não há razão, portanto, 

para que pague somente 15% do salário mínimo à filha. Assim, acolho 

parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e elevo a 

pensão alimentícia para 30% do salário mínimo, DESDE QUE O REQUERIDO 

AINDA ESTEJA EMPREGADO. A pensão deverá ser paga até o dia 10 de 

cada mês, e deverá ser descontada em folha de pagamento do requerido 

e depositada em conta bancária da genitora. Considerando que as partes 

podem resolver por consenso a questão posta em debate nos autos, 

determino seja designada, pela secretaria, de conformidade com a pauta 

da conciliadora, audiência de conciliação, expedindo-se o necessário à 

realização do ato. Cite-se e intime-se o requerido, por Carta Precatória, e 

intime-se a requerente, na pessoa de sua representante legal para que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus respectivos Advogados 

ou Defensores Públicos. Da audiência, se não houver acordo, passará a 

correr o prazo de 15 dias para o requerido contestar, desde que o faça 

por intermédio de advogado, sob pena de se presumirem verdadeiros os 

fatos narrados na inicial (artigos 335, inciso I e 344, ambos do CPC). 

Intime-se a parte autora, por seu Advogado, para informar a conta 
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bancária para depósito da pensão, nos autos, e, ainda, o e-mail do 

empregador do requerido. Informada a conta bancária, oficie-se ao 

empregador do requerido - via e-mail, para que encaminhe a este Juízo os 

três últimos comprovantes de renda de seu empregado, bem ainda que 

proceda ao desconto em folha de pagamento, com posterior depósito em 

conta bancária da representante legal, independentemente da citação. A 

audiência será designada tão logo retornem as atividades presenciais. O 

cumprimento da decisão depende do e-mail das partes e do empregador, 

eis que não há atendimento presencial e a escrivania não possui telefone 

disponível para envio de mensagens. Observe-se o disposto no artigo 

212, do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010759-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

H. D. A. M. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ BARBOSA PEROZO OAB - MT0014844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. S. D. A. S. S. (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES VISTOS etc. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

COM PEDIDO DE LIMINAR, do menor D. H. de A. M., ajuizada por HENRIQUE 

DE ALENCAR MARQUES, contra HISTEFANY SUZAN DE ANDRADE SILVA 

SANTOS. Compulsando os autos, verifica-se que o presente feito deve 

ser extinto sem resolução do mérito. Vejamos. As partes, a causa de pedir 

e o pedido desta ação são idênticos aos da AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR nº. 1010845-27.2019.8.11.0002, 

distribuída neste Juízo em 27/08/2019, ajuizada pelo requerente, onde 

houve acordo e sentença homologatória da transação. Ausente, pois, o 

interesse no prosseguimento deste feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto e 

por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 485, inciso 

VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. P. R. I. Isento de custas. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se. Várzea Grande, 

29 de Abril de 2020. Christiane da Costa Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1010751-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. F. D. S. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. C. C. S. D. S. (REU)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010751-45.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o 

pedido de AJG. A segunda requerida, Lidiane Correa Sempio, é parte 

ilegítima para figurar no pólo passivo do feito. Os alimentos destinam-se ao 

filho e não à mãe, de modo que excluo-a do pólo passivo da ação (art. 

485, VI, do CPC). Exclua-se do PJe. Antecipo parcialmente os efeitos da 

tutela para reduzir a pensão alimentícia paga ao primeiro requerido de 23% 

para 10%, inclusive sobre o 13º salário. Considerando que as partes 

podem resolver por consenso a questão posta em debate nos autos, 

determino seja designada, pela secretaria, de conformidade com a pauta 

da conciliadora, audiência de conciliação, expedindo-se o necessário à 

realização do ato. Cite-se e intime-se o requerido, por Oficial de Justiça, e 

intime-se o requerente, para que compareçam a 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, I e 344, do CPC). Oficie-se ao empregador do autor para que reduzem 

os descontos da pensão alimentícia (Id. 31443099, p. 11, item “c”). 

Intime-se o autor, por seu patrono, para que informe telefone e e-mail do 

primeiro requerido, para que seja possível cientificá-lo desta decisão. 

Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1016122-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. J. F. D. A. (REQUERENTE)

I. O. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(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. 1016122-24.2019.8.11.0002. VISTOS etc. JOSÉ 

JULIO FERNANDES DE ASSIS e IDALINA OLERIANA FERNANDES, 

qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, aduzindo, em 

síntese, o que segue. Casaram-se em data de 07/08/1999, sendo o regime 

de bens, o da comunhão parcial. Da união advieram duas filhas, sendo 

uma menor de idade. Quanto à guarda estipularam que será exercida de 

forma unilateral pela genitora, tendo o genitor o direito de convivência de 

forma livre. No tocante aos alimentos em favor da filha menor, os 

acordantes estipularam que o genitor pagará o valor equivalente a 50% do 

salário mínimo, diretamente para a genitora da infante, mediante recibo, até 

que esta providencie a abertura de conta bancária em nome da menor A. 

O. F. As despesas extraordinárias (despesas médicas, odontológicas, 

material e uniforme escolar) serão divididas na proporção de 50% para 

cada genitor. Informaram que na constância do casamento adquiriu a 

posse de um terreno com área de aproximadamente 200 m², no 

Loteamento Dom Diego, nesta cidade, no qual foram construídos os 

imóveis da família e em virtude do término do casamento foram partilhados 

da seguinte forma: A casa de 60 m² de área construída ficou para o 

cônjuge virago, Idalina Oleriano Fernandes. Agregada a esta mesma área 

foi deixado também uma casa de aproximadamente 30 m², para a filha 

primogênita do casal, Danielly Oleriano Fernandes. Os bens que 

guarneciam a residência do casal já foram partilhados quando da 

separação de fato. A requerente pretende voltar a usar o nome de 

solteira. Estão separados de fato desde o ano de 2017, sem possibilidade 

de reconciliação. Pugnaram pelo decreto de divórcio e pela AJG. A petição 

inicial foi instruída com procuração e os documentos contidos nos Ids. 

25514497 a 25514496. AJG deferida no Id. 25683303. 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: Idalina Oleriano (Id. 25514497). 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. Tendo em vista que o bem 

adquirido pelo casal na constância da união corresponde ao direito de 

posse de um lote de terreno urbano, registro que o acordo vigora somente 

entre as partes, sem efeito com relação a terceiro(s). DA GUARDA, 

DIREITO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS À FILHA MENOR DE IDADE. No 

tocante aos direitos da filha menor de idade, acolho o pleito do Ministério 

Público (Id. 26710212). 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. Expeça-se o necessário à realização 

do ato. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1016122-24.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

J. J. F. D. A. (REQUERENTE)

I. O. F. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA DE ARRUDA GOMES QUEIROZ OAB - MT0015910A 

(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. 1016122-24.2019.8.11.0002. VISTOS etc. JOSÉ 

JULIO FERNANDES DE ASSIS e IDALINA OLERIANA FERNANDES, 

qualificados, ajuizaram AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL, aduzindo, em 

síntese, o que segue. Casaram-se em data de 07/08/1999, sendo o regime 

de bens, o da comunhão parcial. Da união advieram duas filhas, sendo 

uma menor de idade. Quanto à guarda estipularam que será exercida de 

forma unilateral pela genitora, tendo o genitor o direito de convivência de 

forma livre. No tocante aos alimentos em favor da filha menor, os 

acordantes estipularam que o genitor pagará o valor equivalente a 50% do 

salário mínimo, diretamente para a genitora da infante, mediante recibo, até 

que esta providencie a abertura de conta bancária em nome da menor A. 

O. F. As despesas extraordinárias (despesas médicas, odontológicas, 

material e uniforme escolar) serão divididas na proporção de 50% para 

cada genitor. Informaram que na constância do casamento adquiriu a 

posse de um terreno com área de aproximadamente 200 m², no 

Loteamento Dom Diego, nesta cidade, no qual foram construídos os 

imóveis da família e em virtude do término do casamento foram partilhados 

da seguinte forma: A casa de 60 m² de área construída ficou para o 

cônjuge virago, Idalina Oleriano Fernandes. Agregada a esta mesma área 

foi deixado também uma casa de aproximadamente 30 m², para a filha 

primogênita do casal, Danielly Oleriano Fernandes. Os bens que 

guarneciam a residência do casal já foram partilhados quando da 

separação de fato. A requerente pretende voltar a usar o nome de 

solteira. Estão separados de fato desde o ano de 2017, sem possibilidade 

de reconciliação. Pugnaram pelo decreto de divórcio e pela AJG. A petição 

inicial foi instruída com procuração e os documentos contidos nos Ids. 

25514497 a 25514496. AJG deferida no Id. 25683303. 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: Idalina Oleriano (Id. 25514497). 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. Tendo em vista que o bem 

adquirido pelo casal na constância da união corresponde ao direito de 

posse de um lote de terreno urbano, registro que o acordo vigora somente 

entre as partes, sem efeito com relação a terceiro(s). DA GUARDA, 

DIREITO DE CONVIVÊNCIA E ALIMENTOS À FILHA MENOR DE IDADE. No 

tocante aos direitos da filha menor de idade, acolho o pleito do Ministério 

Público (Id. 26710212). 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. Expeça-se o necessário à realização 

do ato. Cientifique-se o Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1009854-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CILENE MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO OAB - MT20712-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO XAVIER DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1009854-85.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro 

parcialmente o pedido constante do Id. 27298042, no tocante ao desconto 

da pensão em folha de pagamento. Ocorre que não havendo informação 

acerca do benefício do requerido, fixo os alimentos em 20% do montante 

da aposentadoria ou benefício que este aufere. Oficie-se ao INSS, para 

que providencie o desconto da pensão do benefício do requerido com 

posterior depósito na conta da requerente indicada id. 27298042, item "c", 

bem ainda para que encaminhe a este Juízo os seus três últimos 

comprovantes de renda. A citação por hora certa depende de requisitos 

não demonstrados no caso concreto, motivo pelo qual indefiro o pedido 

(Id. 20442459). Renove-se a diligência para citação do requerido. Havendo 

indícios de que o requerido esteja se ocultando para não ser citado, o 

Oficial de Justiça deverá citá-lo por hora certa, conforme disposto no 

artigo 252, do CPC. Intime-se a autora para informar e-mail e telefone do 

requerido, de modo que este tome conhecimento desta decisão. 

Observe-se a prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2º, do CPC. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010717-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN CASSIA COSSICH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARGARIDA CARMO TAVEIRA OAB - MT12255-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO COSSICH (ESPÓLIO)

Lorena Fakembach cossich (REQUERIDO)

Regina Telles Cossich (REQUERIDO)

Rosely Telles Cossich (REQUERIDO)

Robson Telles cossich (REQUERIDO)

Mauricio Cossich Junior (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FLAVIO BALECO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1010717-70.2020.8.11.0002. VISTOS etc. Indefiro o 

pedido de AJG. Autorizo o recolhimento ao final, antes da expedição dos 

formais. Nomeio Inventariante a Sra. Lilian Cassia Cossich, 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). Indefiro o pedido de expedição de ofício à 

Central de Testamentos, eis que o documento pode ser facilmente obtido 

pela Inventariante e deve trazido aos autos no prazo de 15 (quinze) dias 

(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, via AR/MP, legatários e/ou 

interessados, 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. Com a manifestação, diga a Inventariante. Findo o 

prazo previsto no artigo 627, do CPC, proceda-se a avaliação do(s) 

bem(ns) 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, devidamente 

atualizadas. Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os 

autos conclusos. Intime-se a Inventariante para trazer aos autos a cópia 

do contrato social da pessoa jurídica da qual o falecido era sócio, eis que, 

salvo engano, foi juntado apenas o CNPJ. Intimem-se. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009113-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. R. J. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVELY JANOLIO DE CAMARGO VIEIRA OAB - 998.455.391-49 

(REPRESENTANTE)

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005-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. 1009113-11.2019.8.11.0002. VISTOS etc. E. R. J de 

C. L, representado por sua genitora EVELY JANOLIO DE CAMARGO 

VIEIRA, formulou o presente pedido de ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA 

DE BEM MÓVEL de sua propriedade, eis que menor de idade e portador de 

deficiência física, aduzindo, para tanto o que segue. O autor é proprietário 

do veículo Ford Fiesta HA 1.6 LS.E, Placa OBL 9039. Diz que objetiva a 

venda do veículo para subsidiar o tratamento do filho na AACD na cidade 

de São Paulo/SP. O autor, desde 2014, teve seu quadro de saúde 

agravado com displasia bilateral de quadril, tendo que passar por diversas 

cirurgias a fim de garantir os movimentos das pernas. Ao final, pugnou 

pela expedição de alvará judicial para venda do bem. A petição inicial foi 

instruída com declaração de procuração e documentos (Ids. 22311127 a 

22311137). AJG deferida e ordem de remessa dos autos ao Ministério 

Público (Id. 23207072). O Ministério Público, instado a se manifestar, 

pugnou pela procedência do pedido, consignadas ressalvas de juntada do 

comprovante de depósito dos valores em conta poupança, em nome do 

menor ou de sua representante legal, com a posterior prestação de 

contas. (Id. 24318724). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de 

pedido de autorização judicial para a venda de um automóvel em nome do 

menor de idade, tendo em vista a necessidade de subsidiar o tratamento 

do filho na AACD na cidade de São Paulo/SP. O pedido deve ser julgado 

procedente. Compulsando detidamente os presentes autos verifica-se que 

o pedido é juridicamente possível, há legitimidade e interesse processual. 

Na hipótese dos autos a pretensão é autorização para venda um veículo 

em nome do menor de idade e portador de deficiência física, tendo em 

vista a necessidade de subsidiar o tratamento do filho na AACD na cidade 

de São Paulo/SP. Resta evidenciado que a venda do veículo serão de 

utilidade para o menor de idade, ou seja, se reverterá em seu benefício, 

não havendo óbice ao acolhimento do pedido. DISPOSITIVO. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial e 

determino a expedição de ALVARÁ JUDICIAL , para venda do veículo em 

nome E. R. J DE C. L, qualificado, representado por sua genitora EVELY 

JANOLIO DE CARMAGO VIEIRA. P. R. I. Isentos de custas (Id. 23407072). 

Expeça-se alvará. A genitora deverá comprovar nos autos a venda do 

bem, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da venda, com depósito do 

valor em conta poupança em favor do menor e prestação de contas. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 29 de Abril de 2020. Christiane da Costa 

Marques Neves Juíza de Direito vÁRZEA gRA

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1017942-78.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO MAGALHAES (RECONVINTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAILA EMEDIANA DE OLIVEIRA ALLEMAND OAB - MT12272/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. 1017942-78.2019.8.11.0002. VISTOS etc. 

FERNANDO MAGALHÃES, qualificada, ajuizou a presente AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, aduzindo, em síntese, o que segue. Em 

seu assento de nascimento consta o sexo incorreto, como FEMININO, 

quando o correto é MASCULINO. Após descrever os fatos e fundamentos 

que fundamentam sua pretensão, pugnou pela procedência do pedido, 

para que seja determinado ao Oficial de Registro Civil competente que 

retifique a incorreção apontada, passando a constar na respectiva 

certidão de nascimento, o sexo correto, MASCULINO. A petição inicial foi 

instruída com documentos id. 26338251, p. 01/06. O Ministério Público, 

instado a se manifestar, opinou pela procedência do pedido (Id. 

28294024). É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A situação descrita na 

petição inicial encontra-se prevista no artigo 109 da LRP, que contém a 

seguinte redação: Art. 109. Quem pretender que se restaure, supra ou 

retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição 

fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco (5) dias, que correrá em cartório. § 1°. 

Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o 

pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez 

(10) dias e ouvidos, sucessivamente, em três (3) dias, os interessados e 

o órgão do Ministério Público, decidirá em cinco (5) dias. § 2°. Se não 

houver impugnação ou necessidade de mais provas, o Juiz decidirá no 

prazo de cinco (5) dias. § 3º. Da decisão do Juiz, caberá o recurso de 

apelação com ambos os efeitos. § 4º. Julgado procedente o pedido, o Juiz 

ordenará que se expeça mandado para que seja lavrado, restaurado e 

retificado o assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou 

circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que 

devam ser objeto do novo assentamento. § 5º. Se houver de ser cumprido 

em jurisdição diversa, o mandado será remetido, por ofício, ao Juiz sob 

cuja jurisdição estiver o cartório do Registro Civil e, com o seu 

"cumpra-se", executar-se-á. § 6º. As retificações serão feitas à margem 

do registro, com as indicações necessárias, ou, quando for o caso, com a 

trasladação do mandado, que ficará arquivado. Se não houver espaço, 

far-se-á o transporte do assento, com as remissões à margem do registro 

original. Neste caso concreto não houve impugnação e a questão não é de 

alta indagação, não havendo necessidade de produção de prova 

testemunhal. Os documentos constantes dos autos comprovam que o 

requerente é do sexo masculino (id. 26338251). A respeito da retificação, 

ensina Walter Ceneviva que esta não pode prejudicar terceiros: Havendo 

erro no registro civil, deve ser corrigido, para que se ponha em harmonia 

com o que é certo. Porém, em qualquer caso, cumpre ver se da retificação 

pode decorrer prejuízo para terceiro. (CENEVIVA, Walter. “Lei dos 

Registros Públicos Comentada”. São Paulo: Saraiva, 13ª ed. atual., 1999, p. 

209). Não há, na hipótese dos autos, qualquer possibilidade de prejuízo a 

terceiros em decorrência da retificação do registro do requerente. A 

procedência do pedido, portanto, é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 109, da Lei 6.015/73, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado 

para o fim de determinar a retificação, qual seja, passando a constar na 

respectiva certidão de nascimento, o sexo correto, como sendo 

MASCULINO. P. R. I. Isento de custas processuais (Id. 27963728). Após o 

decurso do prazo recursal (§ 3° do art. 109 da LRP), expeça-se mandado 

de retificação (§ 6º, do art. 109, da LRP), anotando-se a data do trânsito 

em julgado. Entregue a via original do documento ao requerente, 

arquive-se o feito com baixa na Distribuição. Em seguida, arquive-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 29 de Abril de 2020. Christiane da Costa 

Marques Neves Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006879-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEI ROSA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAZ PAULO PAGOTTO OAB - MT5201/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FRANCISCO DA COSTA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LAIANE DA SILVA COSTA (HERDEIRO)

BRAZ PAULO PAGOTTO OAB - MT5201/B (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

LEANDRO SILVA DA COSTA (HERDEIRO)

LEIDIANE DA SILVA COSTA (HERDEIRO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1006879-27.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Ao Advogado da Autora para 

manifestar acerca do documento ID 31647224, no prazo de 10 (dez) dias. 

Várzea Grande/MT, 29 de abril de 2020. Edith Garcia Analista Judicial

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Processo Número: 1003794-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. A. A. (REQUERENTE)

E. D. A. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUCILMA DE ARRUDA E SILVA OAB - 014.396.351-10 (REPRESENTANTE)

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. S. P. A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA 

GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CHRISTIANE DA COSTA 

MARQUES NEVES PROCESSO n. 1003794-96.2018.8.11.0002 Valor da 

causa: R$ 6.834,29 ESPÉCIE: [Alimentos, Alimentos]->PETIÇÃO CÍVEL 

(241) POLO ATIVO: Nome: A. C. D. A. A. Nome: E. D. A. A. Nome: JUCILMA 

DE ARRUDA E SILVA POLO PASSIVO: Nome: ECLEITON SEBASTIAO 

PINTO ANASTACIO FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO ECLEITON SEBASTIAO PINTO ANASTACIO, acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de 

serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição 

inicial, conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de 

acesso seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: 

Ocorre que a autora entrou com o terceiro processo contra o executado 

afirmando que o mesmo possui um débito que traduz o valor de R$ 

6.834,29 (seis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e vinte e nove 

centavo), motivo qual move esta ação. DECISÃO: VISTOS etc. 

Considerando que a parte requerente desconhece o atual endereço do 

requerido, bem ainda que em consulta ao Sistema INFOSEG foi informado o 

mesmo endereço indicado na inicial (Id. 13134077), anexo, defiro como 

requerido no Id. 25599232. Assim sendo, cite-se o requerido, por edital 

com prazo de 20 dias, para, querendo, contestar o pedido no prazo legal, 

devendo constar do mandado as advertências previstas nos artigos 335, 

inciso I e 344, ambos do CPC.Vindo aos autos a contestação, se no prazo, 

junte-se e dê-se vistas a parte autora para manifestação. Não sendo 

apresentada contestação, nomeio desde já um dos ilustres Advogados da 

UNIVAG para proceder à defesa do réu citado por edital (art. 72, inciso II, 

do CPC). Com a defesa, diga a parte autora e o Ministério Público. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 13 de Abril de 2020. 

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Não sendo contestada a ação, o réu será 

considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

alegados pela parte autora (art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel 

que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da 

publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 

3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por defensor 

público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado 

pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) ou Escritórios de Prática Jurídica 

das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a 

Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do 

CPC). E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 

futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será 

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

V.Silva digitei. VÁRZEA GRANDE, 29 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. Mat.41417 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.

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1006198-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. R. R. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KETY NANCY MACIEL DIAS OAB - MT23814/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. C. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Giselda Natalia de Souza Winck Rocha OAB - MT6069-A (ADVOGADO(A))

TARCILA GRACIANI DE SOUZA OAB - MT12005-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 

DESPACHO Autos n. 1006198-52.2020 – PJE AÇÃO DE OFERTA DE 

ALIMENTOS, GUARDA E CONVIVÊNCIA. Vistos. Intime-se a parte autora 

para, querendo, impugnar a contestação e documentos apresentados nos 

ID. 30255229 e 30255230. Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público. Às providências. Várzea Grande-MT. Eulice Jaqueline da Costa 

Silva Cherulli Juíza de Direito L

Sentença

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004791-50.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLITO RAMOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUZA NUNES DA LUZ (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

MILTON PAIXAO DA CRUZ (TESTEMUNHA)

FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

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 – 1004791-50.2016.811.0002. EXONERAÇÃO 

DE ALIMENTOS REQUERENTE: CARLITO RAMOS DA SILVA REQUERIDOS: 

RAFAEL RAMOS DA SILVA, BIANCA NUNES DA LUZ SILVA, RONEI 

RAMOS DA SILVA ARRUDA, CARLOS EDDUARDO NUNES DA LUZ SILVA 

e TATIANA KAMILY NUNES DA LUZ SILVA, representados por sua 

genitora CLEUZA NUNES DA LUZ Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ajuizada por CARLITO RAMOS DA SILVA, 

em face RAFAEL RAMOS DA SILVA, BIANCA NUNES DA LUZ SILVA, 

RONEI RAMOS DA SILVA ARRUDA, CARLOS EDDUARDO NUNES DA LUZ 

SILVA e TATIANA KAMILY NUNES DA LUZ SILVA, representados por sua 

genitora CLEUZA NUNES DA LUZ No despacho proferido em 16 de janeiro 

de 2017 (ID n. 4589463), determinou-se a intimação do autor para emendar 

a inicial juntando aos autos cópia da sentença que fixou ou homologou os 

alimentos sob pena de indeferimento. Foram feitas duas tentativas de 

intimação da parte autora conforme certidões de IDs. 6051116 e 9449345, 
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após intimado via edital (ID 20350446). O “Parquet” opinou pela extinção do 

feito na forma do artigo 485, inc. II cumulado com o artigo. 203, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil. É o sucinto relato. DECIDO. Da análise 

dos autos, verifica-se que a petição inicial deve ser indeferida, uma vez 

que devidamente intimado por seu representante legal e via edital (IDs. 

6051116, 9449345 e 20350446) para cumprir a determinação contida na 

decisão (ID. 4589463), a parte autora deixou o prazo consignado 

transcorrer ”in albis”, apesar da advertência contida no referido decisum. 

O feito aguarda providência desde o dia 16 de janeiro de 2017; o 

requerente devidamente intimado via defensor e por edital para promover 

o andamento do processo, quedou-se inerte ao chamado judicial Pelo 

exposto, INDEFIRO a inicial e julgo extinto o processo sem julgamento do 

mérito com fundamento no artigo 485, I do Código de Processo Civil. Sem 

custas e sem honorários. Após as formalidades legais, arquivem-se P.I.C. 

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de Direito mj

Sentença Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1012055-16.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIAN ROBERTO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN LAURA LEITE MUNGO OAB - MT10604-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 – 1012055-16.2019-8.11.0002 AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. REQUERENTE: ADRIAN ROBERTO 

MOREIRA. Vistos etc. Trata-se de pedido de retificação de nome em 

registro civil formulado por ADRIAN ROBERTO MOREIRA. Aduz o 

requerente pretende colocar o sobrenome “Reveles”, pertencente à sua 

avó materna em seu registro de nascimento. Afirma que quando a avó, 

Sra. Maria da Luz Reveles Pereira, se casou, o sobrenome foi suprimido e 

não repassado aos descendentes. Aduz, que será uma forma de resgatar 

a tradição familiar, homenagear, família REVELES. Instado a se manifestar, 

o representante do Ministério Público opinou pela improcedência do pedido 

(ID. 25358155). É o relatório. Decido. No caso em exame, o que se 

pretende é a retificação dos assentos de nascimento para incluir o 

patronímico "Reveles" pertencente ao tronco familiar materno, alegando 

para tanto que, seria uma forma de prestar uma homenagem à família 

materna da primeira e bisavó da segunda. O nome, tomada a expressão 

em sentido amplo, é meio de identificação, de individualização atribuído por 

lei a todas as pessoas, no interesse geral. Merece, por isso, a proteção 

legal, como um bem de sua personalidade. Daí a importância do correto 

registro para, entre outras vantagens, ser garantida sua defesa. Nesse 

sentido, o egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assim se 

posicionou em casos semelhantes: Ementa Des. Ricardo Couto Julgamento 

:26/08/2009 SÉTIMA CÂMARA CÍVEL. ALTERAÇÃO DE REGISTRO DE 

NASCIMENTO PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PATRONÍMICO MATERNO 

POSSIBILIDADE. I- O acréscimo ao sobrenome de patronímico materno não 

traz a incidência do prazo decadencial previsto no art. 56, da Lei 6015/73, 

pois, em regra, não representa alteração que importe em mudança 

substancial do nome, a trazer atingimento à identificação da pessoa. II- O 

patronímico na sociedade brasileira, por tradição cultural herdada de 

nossa formação, indica o tronco familiar do indivíduo, sendo importante 

para a continuidade do nome de família. O art. 57 da Lei 6015/73, permite 

motivadamente a alteração de nome, sem incidência do prazo fatal nestes 

casos. Identificação do indivíduo que se faz no seu contexto social, 

preservando a linhagem familiar que está relacionada com a ascendência 

e ligada ao estudo genealógico. III- Segurança das relações jurídicas que 

se põe preservada, tendo em vista que o acréscimo busca uma maior 

identificação, e não cumprimento das eventuais obrigações que possam 

emergir das relações sociais. IV- Conhecimento e provimento do recurso. 

Ementário: 01/2010 N.17 07/01/2010 Íntegra de Acórdão Data de 

Julgamento: 26/08/2009 Dessa forma, entendo que o pedido deve ser 

julgado procedente, nos termos do que dispõe o artigo 109, § 5º da Lei de 

Registros Públicos, que assim preceitua Art. 109. Quem pretender que se 

restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em 

petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de 

testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e 

os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório. (...) § 5º 

Se houver de ser cumprido em jurisdição diversa, o mandado será 

remetido, por ofício, ao Juiz sob cuja jurisdição estiver o cartório do 

Registro Civil e, com o seu "cumpra-se", executar-se-á.” Assim, nos 

termos do disposto no artigo 109, § 5º, da Lei nº 6.015/73, cumulado com 

o artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado, e, via de consequência, determino a retificação do registro de 

nascimento ADRIAN ROBERTO MOREIRA, expedindo-se mandado ao 

Segundo Serviço Notarial e Registral dessa Comarca, para que retifique o 

registro de nascimento do autor, passando a constar como ADRIAN 

ROBERTO REVELES MOREIRA . Dê-se ciência ao Ministério Público. 

Tratando-se de jurisdição voluntária, resta evidente o desinteresse da 

parte autora em recorrer, pelo que determino desde já que seja certificado 

o trânsito em julgado, bem como as respectivas expedições necessárias. 

Sem custas. Sem honorários. Com o trânsito em julgado, arquive-se com 

as baixas de estilo. P.I.C. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli Juíza de 

Direito mj

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005541-52.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME SOUZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDER JOSE DA COSTA OAB - MT19158/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

J C Z DE MACEDO & CIA LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO PJE N. 1005541-52.2016.8.11.0002 

Em cumprimento a determinação ID n. 29206225 de 13/02/2020, 

IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO da parte requerente 

para manifestar nos autos acerca da certidão ID n. 31616330 de 

28/04/2020 no que se refere a não citação da parte requerida 

NIPPOLIGHT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005011-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA. 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA OAB - SP0241338A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FERREIRA RAMOS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLITO FERNANDES NETO OAB - MT18503/O (ADVOGADO(A))

 

PJE n. 1005011-77.2018.8.11.0002 CERTIFICO que o Recurso de Apelação 

é tempestivo. (OBS.: Portaria Conjunta n.249 e 281 – COVID-19). Assim, 

IMPULSIONO o processo para proceder a INTIMAÇÃO do (a) advogado da 

parte requerida/apelada para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

Recurso de Apelação interposto.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004021-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DELMONDES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES OAB - MT15608/O (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA OAB - MT0013940A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 186 de 379



Advogado(s) Polo Passivo:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto 

tempestivamente, impulsiono os autos com intimação ao advogado da 

parte autora para apresentar as contrarrazões no prazo legal. VÁRZEA 

GRANDE, 29 de abril de 2020. TÂNIA SEBASTIANA RODRIGUES TÉCNICA 

JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000961-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER ACIOLI DELMINIO (AUTOR(A))

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:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

CERTIDÃO Certifico que o Recurso foi interposto tempestivamente, 

impulsiono os autos com intimação ao advogado da parte autora para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal. Várzea Grande, 29 de abril 

de 2020. TÂNIA SEBASTIANA RODRIGUES Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003000-46.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO PINDORAMA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA OAB - MT14500-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DELFINO DA SILVA (REU)

 

PJE n. 1003000-46.2016.8.11.0002 IMPULSIONO o processo para 

proceder a INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para 

manifestar acerca da carta precatória devolvida independentemente de 

cumprimento – negativa. (OBS.: juntada no ID n. 31659975 de 29/04/2020)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001237-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RENNER SILVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUIZ GUSTAVO RABONI PALMA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE REQUERIDA PARA 

FORNECER SEUS DADOS BANCÁRIOS PARA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010775-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MONICA DA SILVA BALDEZ LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010775-73.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): MONICA DA SILVA BALDEZ LIMA REU: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Defiro à parte autora 

a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 

EXTRAPATRIMONIAIS E PATRIMONIAIS COM PEDIDO INCIDENTAL DE 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

interposta por MONICA DA SILVA BALDEZ LIMA em desfavor do Energisa 

Mato Grosso Distribuidora De Energia S/A. Requer em sede de tutela que a 

ré reestabeleça a energia elétrica de sua residência, e suspenda a 

cobrança das faturas aqui discutidas. São requisitos para a concessão 

das tutelas de urgência: a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado. Nota-se que tais documentos devem estar 

atrelados em prova preexistente, que seja clara, evidente e portadora de 

um grau de convencimento tal que não possa ser levantado dúvida 

razoável. É provável o direito, em outros termos, como sendo a prova 

capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito 

favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a 

causa julgada desde logo. Neste sentido, da análise dos autos verifico que 

a parte autora é usuária da UC nº 6/2623329-6, onde informa realizou 

termo de confissão de dívida, nº 88803880, indicado à Id. nº 31456374 - 

Pág. 1-2. Nesse sentido, em que pesem os argumentos da parte autora, 

não vislumbro em análise superficial a probabilidade do direito, eis que da 

análise dos documentos que instruem a inicial, isso porque a autora 

informa que não pagou os valores referentes ao parcelamento, o que 

indica, mesmo de forma superficial que os valores indicados em suas 

faturas de energia elétrica são os valores referentes ao parcelamento, 

não sendo possível nesta fase, concluir aumento indevido. Ademais, não 

se se observa o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

considerando que a autora deu azo à inadimplência. Cumpre destacar que 

a interrupção do serviço é lícita em caso de inadimplemento do usuário, 

haja vista que tais serviços, conquanto essenciais, não são gratuitos. A 

prestação do serviço, sem a sua devida remuneração, pode causar um 

desequilíbrio contratual entre as partes, razão pela qual a interrupção do 

serviço por inadimplemento não é capaz de caracterizar a 

descontinuidade do serviço. Requer em sede de liminar a religação de 

energia elétrica em sua residência. Entende a jurisprudência, senão 

vejamos; Agravo de Instrumento. Light. Decisão que indeferiu pedido de 

tutela de urgência, diante da ausência dos requisitos autorizadores da 

medida. Como é cediço, nos termos do disposto do art. 300 do CPC/2015 a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Nesse sentido, a verificação da presença dos 

pressupostos legais para o deferimento de tutela provisória está adstrita a 

juízo de cognição sumária do juiz da causa, não constituindo, a princípio, 

ato abusivo ou ilegal. Inteligência da Súmula nº 59 da Jurisprudência deste 

Tribunal de Justiça, no sentido de somente deve ser reformada a decisão 

concessiva ou não, da tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, se 

teratológica, contrária à lei, notadamente no que diz respeito à 

probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos. Da leitura dos 

autos e dos documentos que o instruem, em juízo de cognição sumária, 

tenho que não restou demonstrada a probabilidade do direito da parte 

autora, diante da existência de débitos junto à empresa agravada, nem o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, vez que o 

fornecimento do serviço foi interrompido desde 02 de outubro de 2017. 

Decisão recorrida que se mostra adequada ao momento processual e 

compatível com o direito. Precedentes do nosso Tribunal de Justiça. 

Recurso a que se nega provimento. Decisão mantida. (TJ-RJ - AI: 

00093707120188190000, Relator: Des(a). CLAUDIO BRANDÃO DE 

OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/05/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). 

DESSA FORMA, por não vislumbrar a possibilidade de concessão da 

medida, REJEITO A TUTELA PRETENDIDA. Designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 12/08/2020, às 08:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 
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respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010695-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GELTON DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUVENAL ALMEIDA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18036/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010695-12.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): GELTON DA SILVA ALMEIDA REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 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. Nos termos 

do art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 10/08/2020, às 10:30 horas 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010710-78.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE SANTOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA DENISE BADELHUK GRIGOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES OAB - MT13274-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010710-78.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: MARIA DENISE BADELHUK GRIGOL, MATHEUS HENRIQUE 

SANTOS DE ALMEIDA REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS 

LTDA 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. Nos termos do art. §5º, art. 334, CPC), 

com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 10/08/2020, às 11:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010357-38.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELINA GONCALINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010357-38.2020.8.11.0002. 

AUTOR: CELINA GONCALINA DA SILVA REU: VIVO S.A. Vistos... 

Analisando a decisão retro juntada, verifico que a data de audiência 

constou o mês errado, motivo pelo qual, corrijo o erro material e indico 

como o dia de audiência 10/08/2020, às 09:00 horas. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010356-53.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010356-53.2020.8.11.0002. 

AUTOR: ROSILENE DOS SANTOS REU: VIVO S.A. Vistos... Analisando a 

decisão retro juntada, verifico que a data de audiência constou o mês 

errado, motivo pelo qual, corrijo o erro material e indico como o dia de 

audiência 10/08/2020, às 08:30 horas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008194-85.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MINAS LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008194-85.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: MINAS LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. Por 

tratar-se de AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

com Liminar de Baixa de Gravame, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. 

Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de 

dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos, verifico que a parte autora 

obteve a Cédula de Crédito Bancário de n.º 290064942no valor de R$ 

512.833,26, (quinhentos e doze mil oitocentos e trinta e três reais e vinte e 

seis centavos), e como garantia à satisfação do crédito, a autora 

constituiu a alienação fiduciária nos seguintes veículos: a) Marca 

Volkswagen, modelo Amarok, placa QBX-8061, Renavamnº 1111286911, 

ano 2016, modelo 2017; b) Marca Volkswagen, modelo Amarok, placa 

QBX-8001, Renavam nº 1111286806, ano 2016, modelo 2017; c) Marca 

Volkswagen, modelo Amarok, placa QBX-7961, Renavam nº 1111286687, 

ano 2016, modelo 2017; d) Marca Volkswagen, modelo Amarok, placa 

QBX-7861, Renavam nº 1111286253, ano 2016, modelo 2017; e) Marca 

Volkswagen, modelo Amarok, placa QBX-7851, Renavam nº 1111286350, 

ano 2016, modelo 2017. Informa também, que em 19/03/2019, efetuou a 

quitação da Cédula de Crédito, oportunidade em que a requerida emitiu a 

carta de anuência e baixa de protestos, conforme documento juntado à Id. 

nº 30139215 - Pág. 1, todavia, o banco requerido não providenciou a baixa 

dos gravames junto aos órgãos competentes, conforme demonstrado à Id. 

nº 301392200, 30139221, 30139222, 30139224, 30139225, mesmo depois 

de notificada, conforme documento de Id. nº 30139218 30139219. Assim, 

tais elementos comprovam a probabilidade do direito, ressalvando que a 

matéria será pormenorizadamente analisada a posteriori. Sobre o tema 

entende a jurisprudência; APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE 

AGIR. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. 

RESPONSABILIDADE PELA EXCLUSÃO DO GRAVAME EM VEÍCULO 

OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA 

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

AUSÊNCIA DE BAIXA DA RESTRIÇÃO APÓS A QUITAÇÃO DO 

CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) AO VALOR DE 

R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. À UNANIMIDADE. (Apelação Cível nº 201900809831 nº 

único0030004-20.2018.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça 

de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 

07/05/2019) (TJ-SE - AC: 00300042020188250001, Relator: Ricardo Múcio 

Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 07/05/2019, 2ª CÂMARA CÍVEL). 

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso tenha que 

aguardar o trâmite processual está demonstrado vez que o autor não 

pode vender os veículos, o que esta lhe causando prejuízos, configurando 

segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo 

PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que o banco 

requerido no prazo de 10 dias, providencie a baixa do gravame no sistema 

dos veículos marca Volkswagen, placas QBX-8061, QBX-8001, 

QBX-7961, QBX-7861 e QBX-7851, oriundos da Cédula de Crédito 

Bancário nº 290064922, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500, 

o00 reais. Designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

02/08/2020, às 15:30 horas, às 15:30 horas, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos 

temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da 

presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto 

no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010712-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

THAISSA CRUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLYNTON ALVES OAB - MT25044/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010712-48.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: THAISSA CRUZ DE OLIVEIRA REQUERIDO: COOPERATIVA 

DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO 

JURUENA - SICREDI UNIVALES MT Vistos... Defiro à assistência judiciaria 

a parte autora, nos moldes do artigo 98 do CPC. Por trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA para determinar em sede de tutela que a que o 

banco estorne os valores transferidos indevidamente, recebo-o na forma 

do art. 300, do CPC. Informa a parte autora, que tinha valores depositados 

em sua conta poupança junto ao banco requerido - agência 0821 e conta 

de nº 08347-8, e que sem sua autorização, o requerido efetivou uma 

transferência no montante de R$ 2.632,47 (dois mil, seiscentos e trinta e 

dois reais e quarenta e sete centavos). Requer em sede de tutela 

antecipada, o estorno dos valores. Para comprovar o alegado a autora 

colaciona aos autos documentos em anexo. Decido. Para a concessão de 

tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. Nesse sentido, orienta a jurisprudência: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – 

DAÇÃO EM PAGAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR 

DO IMÓVEL E DA DÍVIDA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ART. 884 DO CC - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA 

TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 CPC – RECURSO PROVIDO. O artigo 

300 do aludido Diploma Processual Civil prevê os requisitos gerais para a 

concessão das tutelas provisórias e de urgência, quais sejam, a 

demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo. Para que se configure o enriquecimento sem 

causa é necessário que haja um vínculo entre o enriquecimento de uma 

pessoa e o empobrecimento de outra, ou seja, um nexo causal, fazendo 

com que o primeiro enriqueça a custa do segundo, ex vi do artigo 884 do 

Código Civil. Verificada a manifesta desproporção entre o valor da dívida e 

o valor do imóvel dado em pagamento, resta configurado o enriquecimento 

sem causa. (AI 89337/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA 

DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 
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21/06/2017, Publicado no DJE 13/07/2017)”. A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Pela 

análise perfunctória dos fatos e documentos vejo que foi realizada uma 

transferência da conta poupança da autora, conforme documento de Id. nº 

31422455 - Pág. 1-2, para a conta corrente, sem autorização da titular da 

conta, o que configura o primeiro requisito autorizador da medida. O perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, também vejo configurado, 

vez que a autora caso tenha que aguardar o trâmite processual, está no 

fato de não ter acesso a seu dinheiro, o que configura o segundo requisito 

autorizador da medida. Sobre o tema, entende a jurisprudência; RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIAS QUESTIONADAS EM CONTA 

CORRENTE. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA. NÃO 

ACOLHIMENTO. POSSÍVEL FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS QUE 

NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO BANCO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA. ART. 14 DO CDC. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 

479 DO STJ. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DEVOLUÇÃO DEVIDA. 

DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. ENUNCIADO Nº 2.9 DAS TURMAS 

RECURSAIS DO TJ-PR. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO (R$ 2.000,00) QUE 

DEVE SER MANTIDO. OBSERVÂNCIA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO 

CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA 

RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO. 1.Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido 

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nesta AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS proposta por DILCÉIA PALHANO FERREIRA, 

em face da sentença que JULGOU PROCEDENTES os pedidos, para o fim 

de: a) CONDENAR a ré à restituição em favor da autora, do valor de R$ 

5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), cujos valores foram transferidos 

indevidamente de sua conta corrente. Sobre o valor deve incidir correção 

monetária pela média do INPC e IGP desde a data das transferências 

indevidas, e juros de mora de 1% ao mês contados da citação; b) 

CONDENAR a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) corrigidos monetariamente pela média do 

INPC e IGP e juros de mora de 1% ao mês. Nas indenizações por danos 

morais, a correção monetária incide a partir da decisão condenatória e os 

juros moratórios desde a citação. Alega o recorrente/requerido que não 

houve qualquer vício ou responsabilidade do Banco recorrente nas 

operações discutidas nos autos. As transações alegadas foram 

efetivadas via Internet Banking, seguindo todos os protocolos de 

segurança e com as informações confidenciais necessárias para 

efetivá-la. Os lançamentos contestados foram certificados por meio de a 

posição do código do dispositivo de segurança (cartão de segurança) e 

digitação de senha pessoal. Ressalta ainda que, em todos as transações 

realizadas no Internet Banking são solicitadas a senha e a sequência 

numérica do Token e, na tela principal do Internet Banking, o Banco deixa 

claro os procedimentos de segurança que devem ser seguidos. Portanto, 

o usuário detentor do login de acesso da conta corrente tinha 

conhecimento dos procedimentos de segurança. Destaca que estes itens 

são de responsabilidade exclusiva da Autora, sendo a segurança para 

impedir que outras pessoas movimentem a sua conta corrente. Ademais, o 

Requerido, sempre preocupado com a segurança de seus correntistas, 

implantou mais um sistema de confirmação da operação. Ou seja, para que 

o correntista finalize a operação bancária é necessário que ele esteja na 

posse do cartão magnético, senha secreta de uso pessoal e 

intransferível, e digite ainda outra senha registrada e de conhecimento 

apenas do correntista. Com todas estas confirmações, impossível que 

outra pessoa, sem estar na posse de todos estes dados, pudesse realizar 

as operações de saque contestadas pela Autora. Que é impossível fazer 

prova de quem de fato efetuou as transações, mas pode confirmar que as 

mesmas só foram possíveis com o cartão e senhas do TOKEN de posse 

da Autora. Por tudo isto, conclui-se que as afirmações da existência de 

transferências e operações de crédito indevidos são inverídicas, uma vez 

que somente a Autora tem acesso ao cartão magnético, às senhas 

secretas e a seus dados pessoais. Se efetivamente os débitos lançados 

na conta não foram efetuados pela Autora, a conduta irregular e desidiosa 

só pode ser atribuída a ela, pois a responsabilidade pela guarda do cartão 

magnético e senhas é exclusivamente sua, como já acima referido. O 

Requerido, decididamente, não praticou qualquer irregularidade. Pugna 

pelo provimento do recurso para reformar integralmente a r. sentença, não 

havendo que se falar em reponsabilidade do ora recorrente por um fato 

pelo qual não deu causa ou sequer responsabilidade. Caso não seja este 

o entendimento, s.m.j., seja o valor do indenizatório reduzido.quantum É o 

relatório. Passo ao voto. 2. Da análise do processado, entendo que não 

assiste razão ao recorrente/requerente. 2.1.Alega a parte autora/recorrida 

que no dia 09/08/2017 foram realizadas duas transferências de sua conta 

junto ao banco recorrente, no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais) cada, para as contas de Rose Ane Mulim do Nascimento e Evaldo 

Gomes da Silva, conforme extrato juntado em seq. 1.5 dos autos 

originários. E que a recorrida sustenta desconhecer essas pessoas e que 

jamais realizou qualquer transferência para essas contas, e teve seu 

dinheiro retirado indevidamente e sem sua autorização, utilizando inclusive 

o limite de cheque especial da conta corrente, sendo que foram cobrados 

juros altos. 2.2.Por sua vez, o banco recorrente/requerido alega que 

apurou o ocorrido em toda operação e não encontrou qualquer 

irregularidade nas mesmas, razão pela qual negou o ressarcimento. 

Assim, sustenta a culpa exclusiva da vítima, eis que a recorrida 

encontrava-se na posse de seu cartão, podendo realizar toda e qualquer 

operação atinente, mediante apresentação de senha pessoal e 

intransferível, sendo evidente que o Banco não pode ser 

responsabilizado. E que é impossível fazer prova de quem de fato efetuou 

as transações, mas confirma que só foram possíveis com o cartão e 

senhas do TOKEN de posse da recorrida. Pois bem. 2.3.As alegações do 

recorrente já constavam da contestação, e foram reiteradas nas razões 

recursais do presente recurso inominado, sendo as mesmas devidamente 

analisadas e rejeitadas na sentença .a quo E compartilho do mesmo 

entendimento do juízo de primeiro grau. Tendo em vista a aplicação das 

normas do Código de Defesa do Consumidor, bem como a inversão do 

ônus da prova, conforme dispõe o Art. 6º, inciso VIII, do referido Diploma 

Legal, o banco recorrente deveria demonstrar a forma como as 

transações questionadas foram realizadas, não podendo simplesmente 

atribuir a culpa à recorrida/autora, diante da possibilidade desta ter sido 

vítima de fraude perpetrada por terceiros. Poderia o recorrente, por 

exemplo, rastrear as transferências realizadas, já que o seu sistema 

inclusive possibilita informar o titular da conta que foi beneficiado com a 

transferência (seq. 1.5 dos autos originários), buscando informações 

junto ao destinatário quanto à legitimidade das transações, o que não seria 

difícil, em razão dos inúmeros bancos de dados disponíveis. Assim, o 

recorrente não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, decorrente do art. 

373, inciso II, do Código de Processo Civil, não apresentando fatos 

extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da recorrida, incidindo no 

disposto do artigo 14 do CDC: "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". Por sua vez, o § 3º, do artigo 14, estabelece que o 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - 

que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro". Desta forma, para se eximir da 

responsabilidade de restituir os valores indevidamente transferidos da 

conta da recorrida e de indenizar, em virtude dos danos advindo de tal 

fato, o banco recorrente deveria comprovar que não existiu qualquer 

defeito na prestação do serviço executado, o que não fez, fato este que 

evidencia o erro e a negligência da instituição bancária, o que acarreta a 

quebra da segurança na relação contratual entre o banco e o cliente, 

restando caracterizada a falha na prestação do serviço. Incumbe ao 

banco recorrente demonstrar, por meios idôneos, a inexistência ou 

impossibilidade de fraude, sendo que é notório os casos de fraudes em 

razão de violação do sistema eletrônico de movimentação, saques, 

transferência, etc, por meio de Internet, cartão bancário e/ou senha de 

segurança. Conforme foi ressaltado na sentença, embora as instituições 

financeiras, ao longo dos últimos anos, tenham melhorado os seus 

sistemas de segurança, é público e notório que esta evolução não atingiu 

um patamar de segurança absoluta, ao contrário, regularmente se noticia a 

ação de hackers que invadem sistemas de bancos e retiraram valores de 

contas de correntistas. Notório também que os sistemas de segurança 

instalados nos computadores dos correntistas (anti-virus, anti-spyware e 

outros) não são suficientes a garantir transações seguras, sendo 
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responsabilidade do banco proporcionar a necessária segurança ao 

consumidor, uma vez que disponibiliza tais serviços. É a teoria do 

risco-proveito. 2.4.No tocante à ocorrência de dano moral em decorrência 

da fraude perpetrada na conta corrente da recorrida, tem-se que a mesma 

restou configurada. Isso porque, o fato de ter sua conta invadida e tendo 

uma razoável quantia transferida/subtraída, inclusive atingindo o limite de 

cheque especial, a qual é utilizada para prover seu sustento da recorrida 

e de sua família, o que lhe causou inúmeras taxas e juros, já é o suficiente 

para ensejar uma indenização por dano moral. É o caso de aplicar o 

contido na Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem 

objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e 

delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” Nesse 

sentido, vide ainda o Enunciado nº 2.9 das Turmas Recursais do TJ-PR: 

Enunciado N.º 2.9– Movimentação de conta bancária pela internet – 

prejuízo ao correntista: A movimentação de conta bancária pela internet, à 

revelia do titular, ensejadora de débitos e saques em desfavor deste, 

configura falha na prestação de serviço e acarreta o dever de reparar os 

danos (morais e materiais), invertendo-se o ônus da prova com relação à 

eventual culpa do consumidor pelo ocorrido (art. 6º, VIII, do CDC). Desta 

forma, inconteste a ocorrência de danos morais à recorrida pelos 

transtornos ocasionados em decorrência na falha de prestação de 

serviços, sendo de responsabilidade do recorrente proceder à devida 

indenização. 2.5.Quanto ao pleito subsidiário do banco recorrente de que 

o valor da indenização por dano moral seja minorado, igualmente não 

merece acolhimento. Isso porque o valor arbitrado em sentença (R$ 

2.000,00) está em consonância com as circunstâncias do caso concreto, 

considerando-se a atitude do recorrente, as consequências para a 

recorrida, o poderio financeiro do recorrente, as funções compensatória, 

sancionatória e pedagógica/preventiva do dano moral, balizado ainda 

pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que o 

nãoquantum implica em onerosidade excessiva para o recorrente e nem 

em enriquecimento sem causa da recorrida. 2.6.Desta forma, devidamente 

fundamentada a sentença , sem que fossem trazidosa quo argumentos 

suficientes para sua reforma, a mesma deve ser mantida integralmente. 

2.7.Em face da sucumbência, nos termos da parte final do do Art. 55 da 

Lei nº.caput 9.099/95, há que se condenar o recorrente ao pagamento dos 

honorários de advogado da parte contrária, que arbitro em 15% (quinze 

por cento) do valor atualizado da condenação, considerando-se o trabalho 

realizado, o tempo despendido, a natureza da causa e o grau de zelo do 

profissional (Art. 85, § 2º, do CPC). Custas devidas (Lei Estadual nº. 

18.413/14, arts. 2º, inciso II, e 4º e instrução normativa - CSJEs, art. 18). 

3.Face ao exposto, voto pelo do recurso inominado interposto pelonão 

provimento requerido, mantendo-se íntegra a sentença , com o acréscimo 

das verbas dea quo sucumbência, nos termos da fundamentação supra. 

Intimem-se. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0051147-90.2017.8.16.0182 - 

Curitiba - Rel.: Osvaldo Taque - J. 29.11.2019) (TJ-PR - RI: 

00511479020178160182 PR 0051147-90.2017.8.16.0182 (Acórdão) , 

Relator: Osvaldo Taque, Data de Julgamento: 29/11/2019, 2ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: 01/12/2019). DIANTE DISSO, CONCEDO a 

liminar para DETERMINAR que o banco requerido providencie no prazo de 

48 horas, o estorno dos valores transferidos R$ 2.632,47 (dois mil, 

seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), para sua 

conta poupança agência 0821 e conta de nº 08347-8, sob pena de multa 

que arbitro em R$ 1.000,00 (mil) reais, fixadas pelo prazo de 30 dais. Para 

tanto, com fulcro no art. §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, 

do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 10/08/2020, 

às 13:300 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011889-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES MACIEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER (REU)

ARITONY DE ALENCAR MENEZES (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011889-81.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): SEBASTIAO RODRIGUES MACIEL REU: ARITONY DE 

ALENCAR MENEZES, ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO 

CANCER Vistos... Por verificar que a parte autora indicou novo endereço 

para citação do requerido, designo nova audiência de conciliação para o 

dia 10/08/2020, às 17:00 horas. Expeça-se o necessário. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001875-38.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIDIO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER OAB - MT11754-O 

(ADVOGADO(A))

EDMILSON DE SOUSA FERREIRA OAB - MT23175/O (ADVOGADO(A))

MICHELLE MARTINS BORGES OAB - MT15409/E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO INEZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001875-38.2019.8.11.0002. 

REQUERENTE: LIDIO RODRIGUES DOS SANTOS REQUERIDO: APARECIDO 

INEZ DE OLIVEIRA Vistos... Por verificar que a parte autora indicou novo 

endereço para citação do requerido à Id. nº 30007411, designo nova 

audiência de conciliação para o dia 10/08/2020, às 17:30 horas. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010811-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANISIO JONAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010811-18.2020.8.11.0002. 

AUTOR: ANISIO JONAS DA SILVA REU: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS 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. Nos termos do art. §5º, 

art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 12/08/2020, às 09:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 
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resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Feito isso, conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002972-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADIANE MONICA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002972-39.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADIANE MONICA DE CAMPOS REU: VIVO S.A. Vistos... Por 

verificar que até o momento o AR não foi devolvido, hei por bem em 

determinar nova expedição, devendo a Sra. Gestora providenciar o 

necessário. Designo nova audiência de conciliação para o dia 12/08/2020, 

às 08:00 horas. Feito isso, conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001494-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HECTOR JOAQUIN FAVAL ZARATE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA OAB - MT21854/O (ADVOGADO(A))

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT13555-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDEALE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

GUARITA EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1001494-93.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: HECTOR JOAQUIN FAVAL ZARATE REQUERIDO: GUARITA 

EMPREENDIMENTO E IMOBILIARIA LTDA, IDEALE SOLUCOES 

IMOBILIARIAS LTDA - ME Vistos... Por verificar que a parte autora indicou 

novo endereço para citação do requerido à Id. nº 30438150, designo nova 

audiência de conciliação para o dia 10/08/2020, às 18:00 horas. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1010885-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYARA RONDON DE SOUZA OAB - MT23441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010885-72.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: MAYARA RONDON DE SOUZA REQUERIDO: CLARO S.A. 

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. Por trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS 

para determinar em sede de tutela que a operadora requerida promova o 

reestabelecimento da linha telefônica da autora, recebo-o na forma do art. 

300, do CPC. Para comprovar o alegado a autora colaciona aos autos 

documentos em anexo. Decido. Para a concessão de tutela antecipatória, 

mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse 

sentido, orienta a jurisprudência: “RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – DAÇÃO EM 

PAGAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR DO IMÓVEL E 

DA DÍVIDA – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ART. 884 DO CC - PRESENÇA 

DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA DE 

URGÊNCIA – ART. 300 CPC – RECURSO PROVIDO. O artigo 300 do aludido 

Diploma Processual Civil prevê os requisitos gerais para a concessão das 

tutelas provisórias e de urgência, quais sejam, a demonstração da 

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

processo. Para que se configure o enriquecimento sem causa é 

necessário que haja um vínculo entre o enriquecimento de uma pessoa e o 

empobrecimento de outra, ou seja, um nexo causal, fazendo com que o 

primeiro enriqueça a custa do segundo, ex vi do artigo 884 do Código Civil. 

Verificada a manifesta desproporção entre o valor da dívida e o valor do 

imóvel dado em pagamento, resta configurado o enriquecimento sem 

causa. (AI 89337/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA 

SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 13/07/2017)”. A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos, sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é 

provável para conceder a tutela provisória. Pela análise perfunctória dos 

fatos e documentos, vejo que a autora é titular do número telefônico (65) 

99270-0262 desde Julho/2017, e na tentativa de trocar de plano telefônico, 

a requerida indevidamente cancelou sua linha telefônica, e agora a autora 

está impossibilitada de fazer e receber ligações, o que vem prejudicando 

seus trabalhos, vez que o número utilizado é de uso profissional, 

conforme comprovado à Id. nº 31523066, 31523070. Verifico ainda, que 

mesmo depois de entrar em contato com o requerido, conforme protocolo 

de nº 20203429622034, o requerido se manteve inerte, o que configura o 

a probabilidade do direito, primeiro requisito autorizador da medida. O 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também vejo 

configurado, vez que a autora caso tenha que aguardar o trâmite 

processual, está no fato de não poder utilizar os serviços telefônicos que 

são fundamentais para o desenvolvimento de suas atividades laborais, o 

que configura o segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DISSO, 

CONCEDO parcialmente a liminar para DETERMINAR a que a operadora 

requerida providencie o desbloqueio e a restituição da linha telefônica nº 

(65) 99270-0262 da autora, no prazo de 24 horas, possibilitando efetuar e 

receber ligações, no prazo de cinco dias, sob pena de multa que arbitro 

em R$ 500,00 reais. Designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

12/08/2020, às 10:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 
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oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, conclusos para saneamento ou julgamento antecipado. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008228-60.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA DA COSTA CAMPOS FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUSSIVELT PAES DA CUNHA OAB - MT12487-B (ADVOGADO(A))

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON ANTÔNIO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008228-60.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: JOSE MARIA DA COSTA CAMPOS FILHO REQUERIDO: 

GERSON ANTÔNIO Vistos... Em virtude da impossibilidade de realização da 

audiência outrora designada em virtude do combate e prevenção à 

COVID-19, hei por bem em redesignar a solenidade para o dia 11/08/2020, 

às 15:00 horas. Comunique-se ao Juízo deprecante acerca da data e 

horário da audiência. Cumprida, devolva-se ao Juízo de origem com as 

homenagens devidas. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011088-34.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELINA DE UNGRIA GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lilian Vanessa Mendonça Pagliarini OAB - MT8400-O (ADVOGADO(A))

CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS OAB - MT14354-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011088-34.2020.8.11.0002. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: MARCELINA DE UNGRIA GONCALVES 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos... Em 

se tratando de ação movida em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO, 

há que se conhecer a incompetência deste juízo, eis que tal órgão goza de 

foro privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter funcional, nos 

termos dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste modo, este juízo é 

incompetente para o processamento e julgamento da lide, em vista da 

existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, a 

quem compete processar e julgar causas cíveis em que intervenham como 

autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os municípios, suas 

autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as 

fundações públicas. Dessa forma, DECLINO EX OFFICIO DA 

COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de Fazenda 

Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 62, § 1º, 

do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1011070-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFTE CARNEIRO FAGUNDES DA SILVA OAB - PR34820 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO APARECIDO PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1011070-13.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DENTARIOS S.A 

REU: ANTONIO APARECIDO PEREIRA 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... Cite-se a parte 

devedora para pagar o débito em 3 (três) dias (CPC, art. 829). Não 

efetuado o pagamento, penhore o Sr. Oficial de Justiça quantos bens 

bastem para o pagamento do principal atualizado, (CPC, art. 829, §1º.), 

procedendo a respectiva avaliação, mediante lavratura do respectivo auto, 

e intimando-se o devedor em seguida. Não sendo encontrando o devedor, 

deverão ser-lhe arrestados bens para a garantia do débito (CPC, art. 830). 

Arbitro os honorários advocatícios em 10% ao valor da causa. Consigne 

no mandado que em havendo pronto pagamento a verba honorária será 

reduzida pela metade (CPC, art. 827, §1º). Consigne-se, ainda, que os 

embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados, 

conforme o caso, na forma do art. 231 do NCPC. 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... Nos termos do Novo CPC, Expeça-se 

mandado para pagamento do valor indicado na inicial, bem como, o 

pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento ao valor 

atribuído à causa, no prazo de quinze dias (CPC, art. 701), consignando, 

caso a parte ré o cumpra, ficará isento do pagamento de custas 

processuais (CPC, 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 (CPC, art. 702). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1002508-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH MARIA DE ALMEIDA E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARELISE SPIESS OAB - MT10204/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002508-20.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELIZABETH MARIA DE ALMEIDA E SILVA REU: BANCO 

BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. 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 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA Impugna a 

ré o valor atribuído à causa, dizendo que a autora atribuiu montante 

aleatório, de R$ 117.016,68, quando o valor do contrato e, portanto, em 

discussão, é de R$ 14.729,58. Ainda que o valor seja aparentemente 

desproporcional, inclusive, em discussão em período de possível 

prescrição, o que analisarei por ocasião da sentença, observo 

representar a somatória dos valores pretendidos pela autora, o que 

decorre da aplicação do art. 292, VI, do NCPC, e não do inc. II. Dessa 

forma, rejeito a impugnação. Delimito que a prova deverá versar sobre a 

existência e validade do contrato impugnado pela autora, no sentido de 

que representou uma operação de recompra de outro empréstimo 

anteriormente firmado com a autora pelo Banco do Brasil S/A. Diante da 

alegação negativa da autora e considerando que a ré afirma a existência 

da transação, deverá comprovar o fato. Já intimadas as partes quanto às 

provas que ainda pretendem produzir, a autora pediu o julgamento 

antecipado da lide. A ré, requereu seja oficiado ao Banco do Brasil para 

exibir os extratos bancários da autora na data da efetivação do crédito 

referente ao contrato em discussão, ou seja, dezembro/2010, 

especificamente, na conta corrente n.º 107403-2, agência 2764, do Banco 

do Brasil. Defiro a prova requerida pela ré, determinando seja oficiado ao 

Banco do Brasil para exibir tais documentos. Deverá, ainda, acaso tenha 

condições, de prestar informações quanto ao contrato então existente e 

quitado, conforme alegação da ré. Para tanto, concedo-lhe o prazo de 60 

(sessenta) dias. Juntados os documentos e informações, os quais 

deverão ser anexados em caráter sigiloso, às partes para manifestação 

em 15 (quinze) dias e conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005358-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA OAB - MT23100-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR FERREIRA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005358-47.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: EMANUEL SANTOS DA SILVA REQUERIDO: EDGAR 

FERREIRA DE SOUSA 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. 

Delimito que a prova deverá versar sobre a alegada adulteração ou 

falsificação no recibo de Id. 10252323 e, consequentemente, que o réu 

não prestou contas com o autor, deixando de repassar-lhe os honorários 

referentes ao alvará levantado. Diante da juntada do documento pelo réu e 

alegação de que pagou o valor devido, caberá ao autor a prova dos fatos. 

Determino sejam as partes novamente intimadas para no prazo de 15 

(quinze) dias indicar as provas que pretendem produzir. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005897-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCILENE CAMARGO DE CAMPOS NAKATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT14548-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON LUIZ TORTOLA OAB - MT11087-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005897-13.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: JUCILENE CAMARGO DE CAMPOS NAKATA REQUERIDO: 

AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME 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 INCOMPETÊNCIA Argui a 

ré a incompetência deste juízo, considerando que o contrato estabeleceu 

como foro competente o da Comarca da Capital, para onde os autos 

deverão ser encaminhados. É direito comezinho da lei consumerista que o 

consumidor poderá demandar no foro de seu domicílio, conforme 

claramente dispõe o art. 101, I, do CDC. Observo, ainda, que o veículo foi 

adquirido na loja da ré localizada no Auto Shopping Formula, portanto, 

nesta Comarca, tanto que o contrato foi firmado neste município. Logo, 

sem maiores delongas, o foro de eleição no caso vertente não prospera, 

razão pela qual rejeito a preliminar. DA IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA Impugna a ré a concessão dos benefícios da justiça gratuita à 

autora, dizendo não ter comprovado a necessidade. Entendo que a 

declaração, per si, não é capaz de externar o caráter de hipossuficiência. 

Todavia, a ré não trouxe aos autos nenhum documento capaz de 

comprovar o contrário, tratando-se de meras alegações. Por 

consequência, à mingua de prova das alegações, rejeito o pedido de 

impugnação. DA DECADÊNCIA Ainda que seja matéria relacionada ao 

mérito, tenho por necessária sua apreciação nesta oportunidade. Com 

efeito, em se tratando de vícios aparentes o prazo decadencial para 

reclamar é de 30 (trinta) dias, contudo, em se tratando de serviços ou 

produtos não duráveis. O prazo decadencial no caso sub exame é de 90 

(noventa) dias, na forma disposta no art. 26, II, do CDC[1], e considerando 

que o veículo apresentou o defeito e foi consumido por fogo 37 (trinta e 

sete) dias depois, não há que se falar em decurso do prazo decadencial. 

Consigno, também, que se aplicaria o disposto no § 3º, do citado artigo, ou 

seja, a partir da ciência do defeito por ser oculto. Passadas as questões 

preliminares, delimito que a prova deverá versar ser houve alteração no 

automóvel pela autora ou instalação de equipamentos eletrônicos que 

pudessem ocasionar o incêndio no automóvel, assim como, os danos 

morais. Caberá à autora a prova desses fatos, inobstante tratar-se de 

relação de consumo, mas considerando que é impossível à ré produzi-las. 

Determino sejam as partes novamente intimadas para no prazo de 15 

(quinze) dias indicar as provas que pretendem produzir. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito [1] 

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil 

constatação caduca em: II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de 

serviço e de produtos duráveis.

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010990-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BALAO MAGICO COMERCIO DE CONFECCOES E BRINQUEDOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010990-49.2020.8.11.0002. 

REQUERENTE: BALAO MAGICO COMERCIO DE CONFECCOES E 

BRINQUEDOS LTDA - ME REQUERIDO: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - PGE Vistos... Em se tratando de ação 

movida em desfavor de PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - PGE, há que se conhecer a incompetência deste juízo, eis que 

tal órgão goza de foro privilegiado, cuja competência é absoluta – caráter 

funcional, nos termos dos arts. 62, 64, § 1º, ambos do CPC. Deste modo, 

este juízo é incompetente para o processamento e julgamento da lide, em 

vista da existência de juízo privativo, qual seja, o JUÍZO DA FAZENDA 

PÚBLICA, a quem compete processar e julgar causas cíveis em que 

intervenham como autor, réu, assistente ou opoente, o Estado, os 

municípios, suas autarquias, as empresas públicas, as sociedades de 

economia mista e as fundações públicas. Dessa forma, DECLINO EX 

OFFICIO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Especializadas de 

Fazenda Pública desta Comarca, conforme digressão da parte final do art. 

62, § 1º, do CPC, para onde o processo deverá ser novamente distribuído. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010949-82.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010949-82.2020.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCOS PEREIRA REU: VIVO S.A. Vistos... Analisando os 

autos, observo que os praticamente todos documentos anexados, 

encontram-se total ou parcialmente ilegível, especialmente o comprovante 

da restrição do SERASA, 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”. Para tanto, 

concedo prazo de quinze dias, para que junte o documento legível, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010948-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIZA JOANA DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1010948-97.2020.8.11.0002. 

AUTOR: MAIZA JOANA DE ARRUDA REU: BANCO BRADESCO Vistos... 

Analisando os autos, observo que os praticamente todos documentos 

anexados, encontram-se total ou parcialmente ilegível, especialmente os 

documentos pessoais e comprovante de endereço 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”. Para tanto, concedo prazo de quinze dias, para que 

junte documentos legíveis, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 

321, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009000-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIPIA LEMES RAMOS XAVIER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIGREISO REIS LINO OAB - MT0016750A (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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1009000-28.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): LIPIA LEMES RAMOS XAVIER REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por LIPIA LEMES RAMOS 

XAVIER em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando incapacidade permanente. Por ser medida de direito, requer a 

condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do seguro no montante 

total de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 11001499 e 

documentos. Realizada a audiência de conciliação, esta restou infrutífera, 

conforme termo de audiência juntado à Id. nº 12907084 - Pág. 1. Citada, a 

ré ofertou a contestação juntada à Id. nº 11649803, alegando, em 

preliminar, da ausência de requerimento administrativo. No mérito, aduz 

insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e 

seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de 

quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos. A fim de quantificar a lesão 

sofrida pela parte autora, nomeei perito à Id. nº 16383400, juntando o 

laudo pericial à Id. nº 20711366. Intimadas as partes para falarem sobre o 

laudo, somente a requerida manifestou-se, vindo-me conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De 

acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o pagamento por 

invalidez, basta à prova do acidente e do dano advindo do sinistro, 

independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o pedido sob o 

pretexto de que não havia provas suficientes quanto à invalidez 

permanente, requerendo, na hipótese de condenação, que o valor fosse 

proporcional à lesão sofrida, nos termos da Lei n.º 6.194/74. Da análise do 

feito, entendo devida a indenização à parte autora. Conforme documento 

acostado na exordial, inclusive Boletim de Ocorrência (Id. nº 11001499), 

restou comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez 

permanente deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o 

perito, em seu laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que 

acomete o autor e sua origem advinda de acidente automobilístico. Logo, 

fica estabelecido o nexo causal entre o acidente e a debilidade 

apresentada pelo autor. No tocante à lesão, inobstante ser um tanto 

delicada sua graduação, conforme a extensão das perdas anatômicas ou 

funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada por lei, não havendo como 

discordar, cabendo tão somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 

normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte do CNSP, que está 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 195 de 379



autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, detendo 

competência nos casos de indenização por invalidez permanente. A Lei 

apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 20711372) 

concluiu que a autora apresenta invalidez parcial incompleta (10%) em 

estrutura abdominal 10%. Portanto, havendo prova da invalidez de caráter 

definitivo de forma intensa, sem possibilidade de recuperação e sequela 

com debilidade permanente parcial do membro lesionado em razão do grau 

das lesões, tenho pela aplicação do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. 

Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de invalidez caracterizada 

pela perda completa pagar-se-á indenização à seguinte proporção: Lesão 

I: A) Valor total da cobertura (Lei 6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial 

incompleta Est. abdominal: 10% C) Percentual do redutor apurado pelo 

perito e de acordo com a seguradora diante da ausência de irresignação: 

10% D) Valor devido: A x B x C: R$ 135,00. Com isso, faz jus o autor ao 

recebimento de tal importância referente à lesão sofrida, valor, inclusive, 

tacitamente reconhecido pela seguradora. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA 

Por força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça , os juros na 

hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se da 

citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da ré 

para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou 

a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na forma 

disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – 

OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E 

JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data 

da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção 

monetária incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula 

nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª 

CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 135,00 (conto e trinta e cinco reais). Para fins de liquidação da 

sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) 

ao mês a partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção 

monetária pelo INPC desde o evento danoso. Pelo princípio da 

sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas no quantum, 

condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem como, verbas 

advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (dois mil e quinhentos) reais, nos 

termos do art. 85, § 8º, III do novo Código de Processo Civil (RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA 

GRANDE - Número do Protocolo: 31993/2018 - Data de Julgamento: 

16-05-2018). Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER 

BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005174-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA LEITE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL COSTA PARRIAO OAB - MT13944-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))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1005174-57.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): PATRICIA PEREIRA LEITE DA SILVA REU: SEGURADORA 

LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos... Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por PATRICIA 

PEREIRA LEITE DA SILVA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente 

de trânsito ocasionando incapacidade permanente. Por ser medida de 

direito, requer a condenação da ré ao pagamento de 100% do valor do 

seguro no montante total de R$ 13.500,00, e R$ 4.000,00 de danos morais, 

junta procuração à Id. nº 13818388 e demais documentos. Realizada 

audiência de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo de 

audiência juntado à Id. nº 14748002 - Pág. 1. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 14722576, alegando, em preliminar, ausência 

de requerimento administrativo e perante a Porto Seguro, No mérito, aduz 

insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova da invalidez e 

seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de 

quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como, a 

ausência de dano moral, ante a natureza legal e não contratual. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração/substabelecimento e documentos. Da contestação falou o 

autor à Id. nº 14774030. A fim de quantificar a lesão sofrida pela parte 

autora, nomeei perito à Id. nº 19314735, juntando o laudo pericial à Id. nº 

20996692. Intimadas as partes para falarem sobre o laudo, ambas 

manifestaram-se, vindo-me conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação antecipadamente por entender 

que prescinde de outras provas além dos documentos e laudo pericial. 

Versa o feito quanto à cobrança de seguro DPVAT, alegando a autora que 

foi vítima de acidente de trânsito e em decorrência apresenta quadro de 

sequela com redução permanente de sua capacidade laborativa. DO 

DIREITO AO RECEBIMENTO DO DPVAT. De acordo com o art. 5o da Lei 

6.194/74, para que haja o pagamento por invalidez, basta à prova do 

acidente e do dano advindo do sinistro, independentemente da existência 

de culpa. A ré impugnou o pedido sob o pretexto de que não havia provas 

suficientes quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo devida a indenização à 

parte autora. Conforme documento acostado na exordial, inclusive Boletim 

de Ocorrência (Id. nº 13818386 - Pág. 1-2), restou comprovado o acidente 

sofrido, dando conta que a invalidez permanente deu-se em razão do 

acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu laudo, esclareceu a 

veracidade da incapacidade que acomete o autor e sua origem advinda de 

acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o nexo causal entre o 

acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No tocante à lesão, 

inobstante ser um tanto delicada sua graduação, conforme a extensão 

das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a matéria é disciplinada 

por lei, não havendo como discordar, cabendo tão somente sua aplicação. 

O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da tabela SUSEP por parte 

do CNSP, que está autorizado a expedir normas disciplinadoras e tarifas, 

detendo competência nos casos de indenização por invalidez permanente. 

A Lei apenas dirimiu o limite do quantum indenizatório, deixando ao órgão 

administrativo a função em que hipóteses o segurado terá direito à 

cobertura securitária. Quanto à lesão, deve corresponder ao grau de 

invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I 

e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 1º No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 
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anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). II - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. 

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). O laudo pericial (Id. nº 20996692) 

concluiu que a autora apresenta perda parcial e permanente da mobilidade 

do tornozelo direito (25%) em grau intenso (75%). Portanto, havendo 

prova da invalidez de caráter definitivo de forma intensa, sem 

possibilidade de recuperação e sequela com debilidade permanente parcial 

do membro lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação 

do art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Estabelece a tabela SUSEP que na 

hipótese de invalidez caracterizada pela perda completa pagar-se-á 

indenização à seguinte proporção: Lesão I: A) Valor total da cobertura (Lei 

6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda parcial incompleto tornozelo D: 25% C) 

Percentual do redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora 

diante da ausência de irresignação: 75% D) Valor devido: A x B x C: R$ 

2.531,25. DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do 

Superior Tribunal de Justiça, os juros na hipótese de pagamento do seguro 

obrigatório DPVAT contam-se da citação. Relativamente à correção 

monetária, em que pese o pedido da ré para sua incidência a partir do 

ajuizamento da demanda, o C. STJ pacificou a matéria de que a 

atualização deve ser do evento danoso, na forma disciplinada na Súmula 

n.° 43, do STJ , conforme julgado a seguir citado: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – OBSCURIDADE - 

EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA 

– RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos juros é a data da citação, 

pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação à correção monetária 

incide da data do evento danoso, conforme disciplina a Súmula nº 43 do 

STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª CC do 

TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE DISSO, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação de Cobrança 

para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da autora na importância 

de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

reais). Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado 

com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do 

art. 405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento 

danoso. Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu 

apenas no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas 

processuais, bem como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 2.500,00 

(dois mil e quinhentos) reais, nos termos do art. 85, § 8º, III do novo Código 

de Processo Civil (RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 31993-/2018 - 

CLASSE 198 - CNJ - VÁRZEA GRANDE - Número do Protocolo: 

31993/2018 - Data de Julgamento: 16-05-2018). Decorrido o prazo 

recursal e não havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos 

com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 

CUMPRA-SE. (Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001855-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT17676-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001855-18.2017.8.11.0002. 

REQUERENTE: ITAMAR CORREIA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta 

por ITAMAR CORREIA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente 

de trânsito ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o 

recebimento do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento do 

seguro DPVAT, no montante de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. 

nº 5549881 e documentos. Realizada audiência de conciliação, esta 

restou infrutífera, conforme termo de audiência juntado à Id. nº 8064683. 

Citada, a requerida apresentou contestação à Id. nº 8015317, alegando, 

em preliminar, inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, ausência de 

pedido administrativo. No mérito, aduz que inexiste prova da invalidez e 

seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de 

quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como 

ausência de boletim de ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimento e 

documentos. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá 

incidir a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento 

da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. 

A perícia foi designada, no entanto, não foi realizada uma vez que a parte 

autora não compareceu, mesmo sendo devidamente intimada, conforme 

informado e certificado à Id. nº 30588892. Após, os autos vieram 

conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. Conforme relatado alhures, cuida-se 

de ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta contra 

Seguradora Líder. É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei 

n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa 

garantir que as vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso 

de eventual sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a 

indenização: a morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e 

despesas comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A invalidez 

deve ser atestada com laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da 

Lei 6.194/74) e em ação judicial também por perícia técnica, a fim de 

apurar a extensão da incapacidade e, consequentemente, o valor do 

capital segurado. Pois bem, observo que a parte autora afirma na exordial 

que o acidente de trânsito lhe causou invalidez permanente, razão pela 

qual faz jus à indenização no valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada 

verifico que a parte autora não comprovou nos autos fazer jus ao valor da 

indenização securitária referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo 

em vista que ela sequer aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o 

grau de sua debilidade, bem como deixou de comparecer à perícia 

designada nos autos, mesmo sendo devidamente intimada. Ora, é sabido 

que para os casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do 

beneficiário for parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o 

grau da lesão (percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do 

colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 

INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU 

DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora objetiva receber indenização 

securitária decorrente de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório 

DPVAT por invalidez, julgada procedente na origem. A partir da edição da 

Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer 

discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões 

de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT 

nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela 

constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos 

acidentes ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do 

artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando 

da existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 
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caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Autorizo a devolução 

dos honorários periciais em favor da Seguradora, mediante alvará, 

devendo a Sra. Gestora providenciar 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: 1002452-21.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALMEIDA LEITE (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:

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

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002452-21.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): FABIO ALMEIDA LEITE REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por FABIO ALMEIDA LEITE em 

desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito ocasionando invalidez 

permanente. Por entender ser devido o recebimento do seguro, requer a 

condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, no montante de R$ 

13.500,00, juntando procuração à Id. nº 2172925 e documentos. Realizada 

audiência de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo de 

audiência juntado à Id. nº 4608383. Citada, a requerida apresentou 

contestação à Id. nº 3269270, alegando, em preliminar, ausência de pedido 

administrativo. No mérito, aduz que inexiste prova da invalidez e seu grau 

e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até 

o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e 

juros da citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e 

a decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como ausência de boletim de 

ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração, substabelecimento e documentos. Ao final, 

ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação 

válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A perícia foi 

designada, no entanto, não foi realizada uma vez que a parte autora não 

compareceu, mesmo sendo devidamente intimada, conforme informado e 

certificado à Id. nº 30586713. Após, os autos vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta contra Seguradora Líder. 

É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 
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vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser 

atestada com laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 

6.194/74) e em ação judicial também por perícia técnica, a fim de apurar a 

extensão da incapacidade e, consequentemente, o valor do capital 

segurado. Pois bem, observo que a parte autora afirma na exordial que o 

acidente de trânsito lhe causou invalidez permanente, razão pela qual faz 

jus à indenização no valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada verifico 

que a parte autora não comprovou nos autos fazer jus ao valor da 

indenização securitária referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo 

em vista que ela sequer aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o 

grau de sua debilidade, bem como deixou de comparecer à perícia 

designada nos autos, mesmo sendo devidamente intimada. Ora, é sabido 

que para os casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do 

beneficiário for parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o 

grau da lesão (percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do 

colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 

INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU 

DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora objetiva receber indenização 

securitária decorrente de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório 

DPVAT por invalidez, julgada procedente na origem. A partir da edição da 

Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer 

discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões 

de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT 

nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela 

constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos 

acidentes ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do 

artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando 

da existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Autorizo a devolução 

dos honorários periciais em favor da Seguradora, mediante alvará, 

devendo a Sra. Gestora providenciar 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: 1002088-49.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL LEMES 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:
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RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-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: 1002088-49.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ARIEL LEMES DA SILVA REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por ARIEL LEMES DA SILVA em 

desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito ocasionando invalidez 

permanente. Por entender ser devido o recebimento do seguro, requer a 

condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, no montante de R$ 

13.500,00, juntando procuração à Id. nº 1963069 e documentos. Realizada 

audiência de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo de 

audiência juntado à Id. nº 3673493. Citada, a requerida apresentou 

contestação à Id. nº 3668689, alegando, em preliminar, ausência de pedido 

administrativo e sua recusa, ausência de documento pagamento do 

seguro. No mérito, aduz que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, 

acaso constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite 

de R$ 13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como ausência de boletim de 

ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração, substabelecimento e documentos. Ao final, 

ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação 

válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Da contestação 

manifestou-se o autor à Id. nº 8250008. A perícia foi designada, no 

entanto, não foi realizada uma vez que a parte autora não compareceu, 

mesmo sendo devidamente intimada, conforme informado e certificado à 

Id. nº 30583126. Após, os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de 

seguro obrigatório DPVAT proposta contra Seguradora Líder. É cediço que 

o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser atestada com 

laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 6.194/74) e em ação 

judicial também por perícia técnica, a fim de apurar a extensão da 

incapacidade e, consequentemente, o valor do capital segurado. Pois bem, 

observo que a parte autora afirma na exordial que o acidente de trânsito 

lhe causou invalidez permanente, razão pela qual faz jus à indenização no 

valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada verifico que a parte autora 

não comprovou nos autos fazer jus ao valor da indenização securitária 

referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo em vista que ela sequer 

aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o grau de sua debilidade, 

bem como deixou de comparecer à perícia designada nos autos, mesmo 

sendo devidamente intimada. Ora, é sabido que para os casos de 

cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do beneficiário for 

parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o grau da lesão 

(percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o seguinte 

aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA 

CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU DE INVALIDEZ 

APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de ação de cobrança 

em que a parte autora objetiva receber indenização securitária decorrente 

de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório DPVAT por invalidez, 

julgada procedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a 

respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter 

permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos 

de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída 

pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes 

ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da 

Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da 

existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 
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1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001939-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON FELIPE DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001939-82.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ALISON FELIPE DA SILVA RODRIGUES REQUERIDO: 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA Vistos, etc... Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por ALISON FELIPE DA SILVA 

RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, em desfavor de 

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA., também qualificada. Intimado 

o autor para falar sobre a contestação e documentos, requereu a 

desistência do pedido, e oportunizada manifestação da ré por força do art. 

485, § 4º, do NCPC, informou sua discordância, dizendo que a pretensão 

deve ser julgada improcedente. Tenho que o pedido da ré não merece 

guarida, posto que, não mais havendo interesse da parte autora no feito, 

não cabe obrigar-lhe a aguardar o julgamento do mérito, tão pouco, 

condicionar à improcedência de sua pretensão ou renunciar à pretensão. 

Outrossim, é pacífico na jurisprudência que não basta a mera oposição da 

parte ré, que deve apontar motivos relevantes ou demonstrar prejuízos 

com a homologação da desistência, situação que não ocorre nos autos, 

conforme julgado a seguir citado: PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE 

DE OITIVA DO RÉU. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DO ART. 267, § 4º, 

DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISCORDÂNCIA DO RÉU. ARTIGO 3º 

DA LEI 9.469/97. MOTIVO RELEVANTE. 1. A desistência da ação é instituto 

de cunho nitidamente processual, não atingindo, em regra, o direito 

material objeto da ação. É que a parte que desiste da ação engendra 

faculdade processual, deixando incólume o direito material, tanto que 

descompromete o Judiciário de se manifestar sobre a pretensão de direito 

material (Luiz Fux, Curso de Direito Processual Civil, ed. 3ª, p. 449). 2. A 

despeito de ser meramente processual, após o oferecimento da resposta, 

é defeso ao autor desistir da ação sem o consentimento do réu, nos 

termos do art. 267, § 4º, do CPC. (Precedentes: REsp 864432/PR, Rel. 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe 

27/03/2008; REsp 976861/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 02.10.2007; REsp 241780/PR, Rel. Ministro SÁLVIO DE 

FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17.02.2000, DJ 

03.04.2000; REsp 115642/SP, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 

SEXTA TURMA, julgado em 22.09.1997, DJ 13.10.1997). 3. A regra 

impositiva decorre da bilateralidade formada no processo, assistindo 

igualmente ao réu o direito a uma resolução de mérito. 4. Deveras, a 

oposição à desistência da ação, quando fundamentada, não configura 

abuso de direito. 4. A recusa do réu ao pedido de desistência deve ser 

fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de 

discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante (Precedente: 

REsp 90738/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 21.09.1998). 

(omissis) 6. Recurso especial provido. (REsp 1184935/MG, Rel. Ministro 

LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 17/11/2010). DA 

MÁ-FÉ DO AUTOR Observo dos autos que o autor pediu a desistência do 

feito depois da ré ter exibido os contratos e documentos pessoais do 

autor na contratação do empréstimo, validando, assim, a transação. A 

postura do autor, portanto, em pedir a desistência após tais documentos, 

apenas deixa clara sua atitude pérfida, ou seja, utilização da máquina do 

Judiciário com teses falaciosas na intenção de obter lucro. Apenas não 

contava que a ré mantinha em seus registros toda a documentação 

necessária. Consequentemente, há que ser o autor condenado ao 

pagamento de multa por litigância de má-fé por cometimento das condutas 

previstas no art. 80, II, III e VI, do NCPC. Quanto ao patrono deixo de 

determinar a comunicação do Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos 

Advogados do Brasil, considerando não haver elementos de sua 

participação no intento de seu cliente. DIANTE DO EXPOSTO, deixo de 

acolher as razões da ré e HOMOLOGO A DESISTÊNCIA POR SENTENÇA, 

DANDO ESTA AÇÃO COMO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 485, VIII, do NCPC. Por consequência, REVOGO A LIMINAR 

outrora concedida. expeça-se contramandado. Feito sem custas, por ser 

o autor beneficiário da justiça gratuita. Por ter dado azo à desistência do 

processo depois de formada a relação processual, condeno-a ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§ 2º, do NCPC, com a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC[1]. Condeno o 

autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% 

sobre o valor corrigido da causa (NCPC, art. 81). 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 [1] § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de 

sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes 

ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou 

a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003534-87.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA PINHEIRO OLIVEIRA (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))

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003534-87.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): JESSICA PINHEIRO OLIVEIRA REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por JESSICA PINHEIRO 

OLIVEIRA em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o recebimento 

do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, 
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no montante de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 3243294 e 

documentos. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, 

conforme termo de audiência juntado à Id. nº 4583775. Citada, a requerida 

apresentou contestação à Id. nº 4169538, alegando, em preliminar, 

ausência de pedido administrativo e sua recusa, ausência de documento 

RG e CPF, ausência de comprovante de endereço para fixação do foro. 

No mérito, aduz que inexiste prova da invalidez e seu grau e que, acaso 

constatada, deve ser atendida a tabela de quantificação até o limite de R$ 

13.500,00, com correção a partir da propositura da ação e juros da 

citação, vez que constitucional a Medida Provisória n. 451/2008 e a 

decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como ausência de boletim de 

ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou a improcedência do 

pedido. Junta procuração, substabelecimento e documentos. Ao final, 

ressalta que a aplicação de juros de mora deverá incidir a partir da citação 

válida, correção monetária a partir do ajuizamento da ação e honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Da contestação 

manifestou-se o autor à Id. nº 8327843. A perícia foi designada, no 

entanto, não foi realizada uma vez que a parte autora não compareceu, 

mesmo sendo devidamente intimada, conforme informado e certificado à 

Id. nº 30583122. Após, os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de cobrança de 

seguro obrigatório DPVAT proposta contra Seguradora Líder. É cediço que 

o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório 

para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de 

acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei 

traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a morte e a 

invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas 

com atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser atestada com 

laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 6.194/74) e em ação 

judicial também por perícia técnica, a fim de apurar a extensão da 

incapacidade e, consequentemente, o valor do capital segurado. Pois bem, 

observo que a parte autora afirma na exordial que o acidente de trânsito 

lhe causou invalidez permanente, razão pela qual faz jus à indenização no 

valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada verifico que a parte autora 

não comprovou nos autos fazer jus ao valor da indenização securitária 

referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo em vista que ela sequer 

aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o grau de sua debilidade, 

bem como deixou de comparecer à perícia designada nos autos, mesmo 

sendo devidamente intimada. Ora, é sabido que para os casos de 

cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do beneficiário for 

parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o grau da lesão 

(percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do colendo 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do seguro 

DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o seguinte 

aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA 

CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU DE INVALIDEZ 

APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de ação de cobrança 

em que a parte autora objetiva receber indenização securitária decorrente 

de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório DPVAT por invalidez, 

julgada procedente na origem. A partir da edição da Súmula nº 474 do 

egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer discussão a 

respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter 

permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT nos casos 

de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela constituída 

pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos acidentes 

ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do artigo 3º da 

Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando da 

existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 
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comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

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

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: 1003570-95.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIA JESUINA DA SILVA MAGALHAES REU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por MARIA JESUINA DA SILVA 

MAGALHAES em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito 

ocasionando invalidez permanente. Por entender ser devido o recebimento 

do seguro, requer a condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, 

no montante de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 7230466 e 

documentos. Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, 

conforme termo de audiência juntado à Id. nº 9011501. Citada, a requerida 

apresentou contestação à Id. nº 9280342, alegando, em preliminar, 

alteração do polo passivo para Seguradora Líder, ausência de pedido 

administrativo e sua recusa. No mérito, aduz que inexiste prova da 

invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela 

de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como 

ausência de boletim de ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimento e 

documentos. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá 

incidir a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento 

da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. 

Da contestação manifestou-se o autor à Id. nº 9448894. A perícia foi 

designada, no entanto, não foi realizada uma vez que a parte autora não 

compareceu, mesmo sendo devidamente intimada, conforme informado e 

certificado à Id. nº 30583111. Após, os autos vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta contra Seguradora Líder. 

É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser 

atestada com laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 

6.194/74) e em ação judicial também por perícia técnica, a fim de apurar a 

extensão da incapacidade e, consequentemente, o valor do capital 

segurado. Pois bem, observo que a parte autora afirma na exordial que o 

acidente de trânsito lhe causou invalidez permanente, razão pela qual faz 

jus à indenização no valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada verifico 

que a parte autora não comprovou nos autos fazer jus ao valor da 

indenização securitária referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo 

em vista que ela sequer aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o 

grau de sua debilidade, bem como deixou de comparecer à perícia 

designada nos autos, mesmo sendo devidamente intimada. Ora, é sabido 

que para os casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do 

beneficiário for parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o 

grau da lesão (percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do 

colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 

INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU 

DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora objetiva receber indenização 

securitária decorrente de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório 

DPVAT por invalidez, julgada procedente na origem. A partir da edição da 

Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer 

discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões 

de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT 

nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela 

constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos 

acidentes ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do 

artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando 

da existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 

contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 
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apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento  de  de fesa . ”  (TJMG -  Ape lação  C íve l 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002766-30.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PUERARI MARQUES OAB - MT23180/O (ADVOGADO(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA OAB - MT0023047A 

(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):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002766-30.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARCIA MARIA DA SILVA REU: SEGURADORA LIDER DO 

CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO DPVAT proposta por MARCIA MARIA DA SILVA 

em desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A, alegando que foi vítima de acidente de trânsito ocasionando 

invalidez permanente. Por entender ser devido o recebimento do seguro, 

requer a condenação da ré ao pagamento do seguro DPVAT, no montante 

de R$ 13.500,00, juntando procuração à Id. nº 6121696 e documentos. 

Realizada audiência de conciliação, esta restou infrutífera, conforme termo 

de audiência juntado à Id. nº 9246867. Citada, a requerida apresentou 

contestação à Id. nº 9363285, alegando, em preliminar, ausência de pedido 

administrativo e sua recusa, ausência de comprovante de endereço para 

fixação do foro. No mérito, aduz que inexiste prova da invalidez e seu 

grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a tabela de 

quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir da 

propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09, bem como 

ausência de boletim de ocorrência. Requer o acolhimento da preliminar ou 

a improcedência do pedido. Junta procuração, substabelecimento e 

documentos. Ao final, ressalta que a aplicação de juros de mora deverá 

incidir a partir da citação válida, correção monetária a partir do ajuizamento 

da ação e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. 

Da contestação manifestou-se o autor à Id. nº 9718101. A perícia foi 

designada, no entanto, não foi realizada uma vez que a parte autora não 

compareceu, mesmo sendo devidamente intimada, conforme informado e 

certificado à Id. nº 30583099. Após, os autos vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Conforme relatado alhures, cuida-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório DPVAT proposta contra Seguradora Líder. 

É cediço que o seguro DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é 

obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas no caso de eventual 

sinistro. A lei traz ainda as situações em que é cabível a indenização: a 

morte e a invalidez permanente, sob forma de reembolso, e despesas 

comprovadas com atendimento médico-hospitalar. A invalidez deve ser 

atestada com laudo do Instituto Médico Legal (§5º, artigo 5º da Lei 

6.194/74) e em ação judicial também por perícia técnica, a fim de apurar a 

extensão da incapacidade e, consequentemente, o valor do capital 

segurado. Pois bem, observo que a parte autora afirma na exordial que o 

acidente de trânsito lhe causou invalidez permanente, razão pela qual faz 

jus à indenização no valor de R$ 13.500,00. Na hipótese versada verifico 

que a parte autora não comprovou nos autos fazer jus ao valor da 

indenização securitária referente ao Seguro Obrigatório – DPVAT, tendo 

em vista que ela sequer aportou aos autos qualquer laudo demonstrando o 

grau de sua debilidade, bem como deixou de comparecer à perícia 

designada nos autos, mesmo sendo devidamente intimada. Ora, é sabido 

que para os casos de cobertura do Seguro DPVAT, quando a invalidez do 

beneficiário for parcial, a mesma deverá ser quantificada de acordo com o 

grau da lesão (percentual da invalidez), a teor da a Súmula nº. 474, do 

colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA in verbis: “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez.” A corroborar, colaciono o 

seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL 

INCOMPLETA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVE CONDIZER AO GRAU 

DE INVALIDEZ APRESENTADO. SENTENÇA REFORMADA. Trata-se de 

ação de cobrança em que a parte autora objetiva receber indenização 

securitária decorrente de acidente de trânsito a título de seguro obrigatório 

DPVAT por invalidez, julgada procedente na origem. A partir da edição da 

Súmula nº 474 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, descabe qualquer 

discussão a respeito da imprescindibilidade da quantificação das lesões 

de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT 

nos casos de invalidez permanente, assim como da utilização da tabela 

constituída pela Lei nº 11.945/2009, a qual é aplicável inclusive aos 

acidentes ocorridos antes de sua vigência. De acordo com a redação do 

artigo 3º da Lei nº 6.194/1974, a indenização securitária é devida quando 

da existência de invalidez permanente, com observância das alterações 

trazidas pela Lei nº 11.482/2007. Assim, o valor das indenizações em 

caso de invalidez permanente varia conforme o caso, utilizando-se a 

tabela modificada pela Lei nº 11.945/2009. "In casu", considerando a 

tabela SUSEP/DPAVT prevista na Lei nº 11.945/2009, bem como a perícia 

médica realizada e o grau de invalidez apresentado, a indenização devida 

à autora deve ser calculada no percentual de 38% de 70%, de modo que, 

o valor devido é de R$ 3.591,00 (...), devendo ser corrigido com base na 

variação do IGP-M, a partir da data do sinistro (17/07/2007) e juros legais a 
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contar da citação. Sentença reformada. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJRS, 

Apelação Cível Nº 70051079499, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 24/10/2013). 

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL 

PERMAMENTE - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - 

COMPLEMENTAÇÃO.PRETENSÃO EM RECEBER R$ 13.500,00, 

INDEPENDENTE DO GRAU DE INVALIDEZ - IMPOSSIBILIDADE - 

PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FEITO DE ACORDO COM 

O GRAU DE INVALIDEZ AFERIDO - APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 340 DE 29/12/2006, CONVERTIDA, NA LEI 11.482 QUE ENTROU EM 

VIGOR EM 31/05/2007- AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE COMPROVE 

O GRAU DE INVALIDEZ - SUM/STJ 474. A Medida Provisória nº 340/2006, 

convertida na Lei 11.482/2007, indica que a indenização do seguro 

obrigatório por invalidez permanente, varia pelo grau de invalidez, 

observado constar da letra 2 da lei - em "até" 13.500,00. Permitindo-se 

concluir desta forma, que o valor da cobertura, nos casos de invalidez 

permanente, varia conforme o grau de incapacidade da vítima. Cite-se 

Súmula do Superior Tribunal de Justiça, neste sentido: "A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez". (Súmula 474).APELAÇÃO 

DESPROVIDA” (TJ-PR 8488860 PR 848886-0 (Acórdão), Relator: Arquelau 

Araujo Ribas, Data de Julgamento: 13/09/2012, 10ª Câmara Cível). 

Portanto, denota-se que a autora desatendeu o que dispõe a regra do art. 

373, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que manteve a sistemática 

do CPC/1973, acerca da necessidade de a parte autora provar os fatos 

constitutivos do seu direito. Isso porque, no Direito Processual Civil 

Brasileiro vige o sistema do ônus da prova, significando que ao afirmar os 

fatos o autor e o réu têm o ônus de provar as suas alegações, sob pena 

de não serem consideradas verdadeiras. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio 

Cruz Arenhart e Daniel Mitiero, in Novo Código de Processo Civil 

Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, 

prescrevem que “o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de 

acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre 

provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 

afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de 

provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito 

brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”. Assim, 

apesar de haver presunção relativa de veracidade dos fatos alegados 

pela requerente, esta não os comprovou, tendo em vista que de tudo que 

se extrai dos autos observa-se que as alegações narradas na inicial 

apenas ficaram relegado ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta 

de que o autor tenha sofrido lesão do permanente em virtude do acidente 

de trânsito descrito na inicial. Ressalto, ainda, que oportunizada a 

produção de prova pericial a parte autora não compareceu à perícia 

designada, tornando impossível o reconhecimento do pedido formulado na 

inicial. Nesse sentido, colaciono os seguintes arestos: “Seguro obrigatório 

de veículo (DPVAT). Cobrança. Alegação de invalidez permanente. 

Documentos apresentados pelo autor que não demonstram tal condição. 

Autor que não comparece à perícia agendada, sem apresentar um motivo 

plausível. Preclusão da prova. Invalidez não demonstrada. Necessidade, 

nos termos da legislação vigente por ocasião do ajuizamento da demanda. 

Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido”. (TJ-SP - APL: 

00109674720138260100 SP 0010967-47.2013.8.26.0100, Relator: Ruy 

Coppola, Data de Julgamento: 22/01/2015, 32ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 22/01/2015). “SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Lesão 

incapacitante Necessária perícia para quantificar o grau da invalidez Autor 

que não comparece à perícia designada Ausência não justificada Ônus da 

prova Artigo 333, I, do Código de Processo Civil Improcedência da ação 

mantida. Recurso não provido”. (TJ-SP - APL: 10151276420148260100 SP 

1015127-64.2014.8.26.0100, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de 

Julgamento: 11/12/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 11/12/2014). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO DPVAT - PROVA PERICIAL - PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA - 

NÃO COMPARECIMENTO - PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO LOCAL DA 

PERICIA INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE RECURSO - PRECLUSÃO - 

CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRENCIA. Inexistindo recurso contra 

a decisão que indeferiu o pedido de realização de prova pericial em 

comarca diversa, opera-se a preclusão quanto ao direito de produzir a 

prova. Ademais, se a parte, intimada pessoalmente, não comparece à 

perícia designada e não justifica sua ausência, não há se falar em 

cerceamento de defesa.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0024.14.225822-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA 

CÍVEL, julgamento em 04/02/2016, publicação da súmula em 23/02/2016). 

Dessa forma, preclusa a produção de prova pericial para aferir o grau de 

lesão decorrente da suposta invalidez permanente, ante o não 

comparecimento e consequente desinteresse da parte autora na 

realização da perícia, entendo que não restou comprovado no presente 

caso que a autora fazia jus ao recebimento do Seguro Obrigatório. Isto 

posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo-se o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, aos 

honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da causa, nos termos do art. 85 § 2º CPC. Todavia, sendo a requerente 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua 

condenação nos ônus da sucumbência, até que possam satisfazê-los 

sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Autorizo a devolução 

dos valores referentes aos honorários periciais em favor da Seguradora 

requerida, mediante alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006096-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIZETH MAGALHAES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES OAB - MT11746-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEONIZIO PINTO DE MORAES (REU)

MARCIA REGINA DE MELLO MORAES (REU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1006096-98.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): MARIZETH MAGALHAES DE OLIVEIRA REU: DEONIZIO PINTO 

DE MORAES, MARCIA REGINA DE MELLO MORAES Vistos, etc... Trata-se 

de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por MARIZETH MAGALHÃES DE 

OLIVEIRA, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de DEONIZIO 

PINTO DE MORAES e MARCIA REGINA DE MELLO MORAES, que, em 

síntese, informa e pleiteia o seguinte: Alega ter locado aos réus o imóvel 

residencial localizado na Rua 02, Quadra 28, Bairro Chapéu do Sol em 

30.10.2016, com término em 30.04.2017 e aluguel mensal de R$ 850,00, 

sendo realizada a manutenção do contrato após essa data. Diz que em 

setembro/2017 os réus não mais pagaram os alugueres, encargos 

locatícios, tão pouco, faturas de consumo, e em fevereiro/2018 

abandonaram o imóvel sem entregar as chaves ou efetuar o pagamento, 

resultando em um débito de R$ 5.100,00 a título de aluguéis e R$ 606,78 de 

fatura de consumo de água. Informa, ainda, que nas tratativas de acordo 

os réus construíram e pagaram uma fossa séptica no local pela 

importância, que deverá ser abatida do saldo devedor. Requer a 

procedência do pedido para condenar o réu à importância de R$ 4.644,26, 

juntando documentos nos Id’s 14209594 a 14209887. Termo de audiência 

de conciliação no Id. 16337228, em que os réus, citados não 

compareceram. Não sendo ofertada contestação, vieram-me os autos 

conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Pretende a autora a condenação dos réus ao pagamento de alugueres e 

encargos locatícios. DA REVELIA Devidamente citados os réus não 

compareceram na audiência de conciliação, tão pouco, contestaram o 

pedido. Assim sendo, por presumir sua aceitação aos fatos arguidos na 

inicial, DECRETO SUA REVELIA. DO ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA 

JUSTIÇA Em face do não comparecimento dos réus na audiência 

conciliatória, que sequer justificaram o fato, APLICO-LHES ex officio multa 

por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 334, § 8º, do 

NCPC, revertida em favor do Estado. DA RELAÇÃO LOCATÍCIA E DA 

COBRANÇA Conforme consta na inicial as partes firmaram contrato de 

locação nos idos de 2016, sendo proposta esta ação em face da 

inadimplência do corréu quanto ao pagamento dos alugueres e encargos 

locatícios. A questão afeta ao despejo já foi resolvida, considerando que 

os réus abandonaram o imóvel antes do término do contrato, sendo a ação 

proposta apenas quanto aos débitos deixados. Nesse sentido, o pleito 

encontra amparo legal no art. 62, I, da Lei n.º 8.245/91. O contrato sub 

judice prevê o pagamento de R$ 850,00 a título de alugueres, assim como, 
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encargos locatícios despesas de consumo. Além da revelia, que torna 

verdadeiros os fatos da inicial, a autora bem indicou o quantum 

inadimplido, atualizando os débitos deixados pelos réus, com o abatimento 

do valor amortizado com a construção de uma fossa séptica no imóvel, 

arcado pelos réus. Logo, não tenho dúvidas acerca da procedência do 

pleito. DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR os réus ao pagamento dos alugueres 

e encargos locatícios vencidos no importe de R$ 4.644,26 (quatro mil 

seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos). Para fins de 

liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com juros de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC desde 12.06.2018, data dos cálculos 

de Id. 14209580, pág. 12. Pelo princípio da sucumbência, condeno os réus 

ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários 

advocatícios em favor da autora, que fixo em 15% sobre o valor 

atualizado da condenação (NCPC, art. 98, § 2º). Transitada em julgado, 

intime-se a autora para promover o cumprimento da sentença, sob pena 

de arquivamento. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001134-66.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER PASSOS MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

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

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1001134-66.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): CLEBER PASSOS MARTINS REU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos... Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA SEGURO DPVAT proposta por CLEBER PASSOS MARTINS em 

desfavor SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIO DE SEGURO S/A. 

Informa o devedor à Id. nº 19824722 a realização de depósito para 

cumprimento da obrigação, manifestando-se o credor à Id. nº 20280429 

favorável ao valor, requerendo o seu levantamento mediante alvará. 

Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC. Defiro o pedido de levantamento de alvará em favor do 

credor, conforme requerido à Id. nº 20280429 devendo a Sra. Gestora 

expedir o necessário. Decorrido o prazo e não havendo manifestação das 

partes, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de 

estilo. Expeça-se o necessário. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE. 

(Assinado digitalmente) ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002695-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO SOUZA OAB - MT4801-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUTIVA MINERACAO EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

010 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1002695-62.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANTONIA DE CAMPOS MACIEL REU: PRODUTIVA MINERACAO 

EIRELI - ME Vistos etc. 1 - Redesigno audiência de conciliação para o dia 

15 de outubro de 2020, às 16h40min. 2 – Diante da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça no Id. 25598475, intime-se o douto patrono da parte 

autora a trazer aos autos endereço atualizado da parte requerida para a 

devida citação/intimação da parte requerida. Prazo: 10 dias. 3 – 

Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 28 de abril 

de 2020. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007364-56.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO BATISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT13033-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (REU)

FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007364-56.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): RONALDO BATISTA DE SOUZA REU: DOMANI DISTRIBUIDORA 

DE VEICULOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. 

Vistos etc. 1 - Redesigno audiência de conciliação para o dia 15 de 

outubro de 2020, às 16h00min. 2 - Cite-se e intime-se a requerida DOMANI 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS, fazendo constar as advertências legais. 3 

- Intimem-se os patronos da parte autora e da parte requerida FCA Fiat 

para se fazerem presentes ao ato acima assinalado, acompanhados das 

partes, sob pena de multa. 4 – Proceda ao cadastramento do patrono da 

requerida FCA Fiat (substabelecimento – Id. 31492939). 5 – Republique 

esta decisão, devendo a requerida FCA Fiat trazer aos autos procuração 

ad judicia, haja vista que nos autos encontram acostados somente 

substabelecimentos. Prazo: 10 dias. 6 - Cumpra-se, com as providências 

necessárias. Várzea Grande, 27 de abril de 2020. (assinado digitalmente) 

ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006650-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAIZ DE ALMEIDA DUTRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO OAB - MT26588/O (ADVOGADO(A))

GABRIEL VIANA MARQUES OAB - MT26581/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULA CRESTANA PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006650-96.2019.8.11.0002. 

AUTOR(A): LAIZ DE ALMEIDA DUTRA REU: PAULA CRESTANA PEREIRA 

Vistos etc. 1 - Redesigno audiência de conciliação para o dia 15 de 

outubro de 2020, às 16h20min. Quanto a citação da requerida, em análise 

ao petitório acostado no Id. 30123021, verifico que não se faz oportuna a 

citação com hora certa, prevista no artigo 227 do CPC, visto que houve 

apenas uma tentativa frustrada de citação da parte ré, conforme certidão 

do Id. 29878679, portanto, não houve exaurimento de possibilidade de 

tentar localizar a empresa requerida. Desta feita, renove-se o mandado de 

citação, devendo o Sr. Oficial de Justiça observar o disposto no art. 277 

do CPC. Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 

27 de abril de 2020.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1010395-21.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELY MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT12893-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1010395-21.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ELY MARTINS DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BMG S.A 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 

Jurídica c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em que Ely Martins 

de Oliveira move em desfavor de BMG S/A, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Alega a autora que tomou conhecimento de um 

negócio jurídico realizado em seu nome, lhe recaindo ao desconto mensal 

em seu contracheque no valor de R$ 269,32, lançado como consignação, 

supostamente celebrado com o requerido. Afirma que desconhece a 

obrigação e que nunca solicitou tal empréstimo e que os descontos vem 

comprometendo severamente sua fonte de renda, inclusive formalizou 

notificação extrajudicial ao réu, pugnando por informações relevantes 

quanto ao suposto negócio, inclusive os dados bancários onde foram 

creditados os valores do empréstimo, contudo, sem obtenção de êxito. 

Acredita que, como já fizera empréstimos pretéritos, os seus documentos 

pessoais foram reutilizados para confecções de novas operações de 

créditos. Informa que registrou boletim de ocorrência sobre o fato. No 

mérito, requer a procedência da demanda, postulando pela exibição do 

contrato, pela inversão do ônus da prova e benefícios da justiça gratuita, 

bem assim pela restituição em dobro do valor descontado em folha. Na 

decisão inicial fora designada audiência 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 (Id. 16778048). Antes mesmo da 

data assinalada para a audiência, o requerido apresentou contestação (Id. 

17125882), arguindo preliminar de impugnação ao valor da causa e 

ilegitimidade passiva. No mérito requereu a total improcedência da 

demanda. O ato conciliatório foi inexitoso (Id. 19006280). No Id. 19484711, 

a parte autora apresentou impugnação à defesa, refutando os seus 

termos. 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. Antes de adentrar no mérito, necessário se faz a 

apreciação das preliminares arguidas. Da impugnação ao valor da causa 

O impugnante afirma que o valor da causa se encontra incorreto, posto 

que não está coerente com o objeto em litígio. O valor da causa deve 

corresponder ao proveito econômico pretendido, no caso em apreço 

deverá albergar a soma do valor das indenizações pretendidas e pedidos 

cumulados, nos termos do artigo 292, inciso V e VI, do CPC. Verifica-se 

que, a parte impugnada pretende o recebimento da importância de 

R$15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, mais a devolução 

em dobro dos valores consignados. Pois bem. Quando há acumulação de 

pedidos, como no presente caso, a quantia correspondente ao valor da 

causa deverá ser a soma dos valores de todos eles. O valor do dano 

moral é certo. Não se podendo aferir o certo das parcelas que serão 

consignadas até a data da liquidação. Desse modo, não há como se aferir 

o quantum a ser devolvido. Nesse sentido, tratando-se de descontos 

periódicos entendo por bem considerar o montante de 12 meses referente 

as parcelas, as quais encontram-se sendo descontadas da folha de 

pagamento da autora até o presente momento: R$ 269,32x12=3.231,84, e, 

considerando o pedido inicial de repetição de indébito, têm-se o valor de 

R$ 6.463,68. Sendo assim, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA 

CAUSA, nos termos do artigo 292, inciso VI, do CPC e fixo o valor da 

causa em R$ 21.463,68 (vinte e um mil, quatrocentos e sessenta e três 

reais e sessenta e oito centavos), montante correspondente à soma dos 

danos morais e a repetição do indébito pretendida na inicial. Deixo de 

determinar o recolhimento das custas remanescentes, haja vista que 

foram concedidos à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Da 

ilegitimidade passiva A preliminar não merece acolhida. Isso porque em 

nenhum momento na exordial a parte autora constou Banco Itaú BMG, 

devidamente demonstrado pelo holerite acostado no Id. 166849940, pág. 1, 

onde demonstra que o consignado no valor de R$ 269,32 é do Banco 

BMG, ora requerido. Do mérito No mérito, a presente ação procede em 

parte. Destarte, as partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de 

consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei 8.078/90), e 

fornecedoras, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. Nestes 

termos, forçosa a incidência dos princípios estatuídos na legislação 

consumerista, em especial o reconhecimento da vulnerabilidade do 

consumidor e a facilitação de sua defesa, bem como a responsabilidade 

objetiva da fornecedora (artigo 4º, inciso I, artigo 6º, inciso VIII, e artigo 14, 

todos da Lei 8.078/90). Estabelecida a responsabilidade objetiva da 

fornecedora, pela natureza da relação travada com o consumidor, 

imprescindível a apreciação do panorama fático-jurídico, sendo 

despicienda qualquer discussão acerca da existência ou não de conduta 

culposa. No presente caso, o autor alega que, muito embora não tenha 

firmado qualquer relação jurídica com a ré, ocorreram descontos vultosos 

em seu benefício previdenciário, o que lhe acarretou danos. O requerido, 

por seu turno, limita-se a sustentar, basicamente, que age no exercício 

regular de seu direito, uma vez que houve contratação de forma regular, 

com manifestação de vontade das partes e conhecimento prévio dos 

produtos contratados, de forma a não haver danos a serem ressarcidos. 

Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, 

satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos 

moldes do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado 

com o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Mesmo 

porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor 

do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte 

hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de 

vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são 

absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações 

ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma 

matéria. Neste passo, competia ao requerido comprovar, sem deixar 

nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando 

a efetiva contratação do empréstimo consignado pela autora, portanto não 

o fez. De outra banda, pelo que se observa nos autos, a defesa do 

requerido limita-se apenas a afirmar que requerente teria contratado os 

serviços que originaram o débito com o Banco Itaú Consignados (alegando 

sua ilegitimidade), contudo, não procede tal afirmativa, haja vista constar 

no holerite da autora como consignante BANCO BMG, referente ao 

empréstimo discutido nestes autos, com parcelas mensais de R$ 269,32 

(Id. 16684940, pág. 1). Assim, somente resta reconhecer que o 

demandado não dispõe de nenhum elemento de prova tendente a 

demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos realizados em 

desfavor do consumidor, até porque, contrariando a diligência e zelo 

alegados por ela, a fim de demonstrar a efetiva contratação do empréstimo 

consignado pela autora. Diante disso, e especialmente diante do que 

representa o valor descontado a título de empréstimo em comparação ao 

valor que o autor recebe de benefício, emerge bastante plausível que tal 

contratação tenha se dado mediante fraude perpetrada por terceiros, o 

que torna patente a responsabilidade da ré, em razão da evidente 

insegurança dos serviços por ela prestados. Com efeito, o Código de 

Defesa do Consumidor dispõe que o serviço é defeituoso 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 (artigo 14, § 1º, da Lei 8.078/90). Ainda, o 

mesmo diploma legal prevê que o serviço não é considerado defeituoso 

quando o fornecedor comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito 

inexiste ou, então, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 

14, § 3º, da Lei 8.078/90). No caso concreto, contudo, nenhuma das 

excludentes de responsabilidade restou sequer minimamente demonstrada 

no curso do devido processo legal. Mesmo porque a atuação de terceiro 

fraudador insere-se no âmbito de fortuito interno, que não pode ser 

alegado para eximir a responsabilidade da demandada. De toda sorte, a 

única conclusão possível é a de que o consumidor não concorreu, seja de 

forma comissiva, seja de forma omissiva, para a consecução da conduta 

lesante, incumbindo, por conseguinte, à ré responder, integralmente, pelo 

resultado danoso a ele acarretado e, em momento posterior, ajuizar 

eventual ação de regresso em face do terceiro fraudador. Em outras 

palavras, reconhecida a fraude, que se deu por exclusiva culpa o réu, que 

não prestou ao consumidor serviço seguro e eficaz, configurada resta a 

sua responsabilidade civil. E, como corolário disso, de rigor se revela a 

declaração de inexistência do contrato objeto do litígio, com o consequente 

reconhecimento da inexigibilidade dos valores dele decorrentes. Ademais 

disso, emergindo patente a responsabilidade do requerido, deve ele 

responder integralmente pelos danos extrapatrimoniais ocasionados ao 

consumidor, os quais existiram e decorreram dos já conhecidos efeitos 

nocivos dos descontos em valor no benefício previdenciário dos 

consumidores, suas fontes de renda. In casu, não se tendo notícia do 

contrato, e sendo que os descontos em folha de pagamento da parte 

autora ocorrem até os dias de hoje, não se sabendo quando se findam, 
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necessários se faz que os valores sejam apurados em liquidação de 

sentença. Assim, desnecessária dilação probatória para concluir que tal 

conduta ultrapassa o mero dissabor. Quanto aos critérios para fixação da 

indenização moral, deve-se levar em conta duas diretrizes diversas, a 

saber, a atenuação da desonra e dos transtornos sofridos pelo lesado, 

bem como a prevenção de novas condutas da mesma natureza em face 

de outros consumidores: "(...) O valor do dano moral deve ser arbitrado 

segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não 

podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, 

exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência 

da conduta lesiva" (STJ - 2ª T. AgRg no Ag 1259457/RJ Rel. Min. Humberto 

Martins j. 13.04.2010 DJe 27.04.2010). Deveras, a corrente doutrinária e 

jurisprudencial majoritária reputa a existência de caráter dúplice de tal 

indenização, "(...) pois tanto visa a punição do agente quanto a 

compensação pela dor sofrida" (RT 742:320). Deve, assim, "representar 

uma punição para o infrator, capaz de desestimulá-lo a reincidir na prática 

do ato ilícito, e deve ser capaz de proporcionar ao ofendido um bem-estar 

psíquico compensatório do amargor da ofensa" (Boletim AASP 2089:174). 

Ademais, critérios como a própria extensão e repercussão do dano, a 

condição econômico financeira das partes e, ainda, razoabilidade e 

proporcionalidade devem ser observados. Destarte, considerando o abalo 

à honra objetiva da autora, a notória capacidade econômica financeira, a 

insistência desta na defesa da prática de ato lícito e as diretrizes de 

atenuação dos transtornos causados, bem como a prevenção de novas 

condutas, sopesando ainda a extensão e repercussão do dano, reputa-se 

a quantia de R$ 3.000,00 como tutela jurisdicional satisfatória e razoável. 

Por fim, não há que se falar em restituição em dobro das quantias já 

descontadas. Isso porque, não ficou evidenciada a má-fé da requerida, 

que também foi vítima de fraude, cabendo apenas a restituição simples 

com base na responsabilidade objetiva. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de: a) Declarar a 

inexistência da relação jurídica entre a autora e o banco réu no tocante ao 

contrato objeto do litígio, determinando que o demandado providencie o 

imediato cancelamento do contrato; b) Declarar inexigível todo e qualquer 

valor atinente ao contrato em litígio; c) Condenar a ré a restituir, de forma 

simples, os valores já descontados do benefício da autora referente ao 

contrato em questão, o qual será compensado em liquidação de sentença, 

posto que até os dias de hoje ainda estão sendo descontados 

mensalmente o valor de R$ 269,32, valores estes corrigidos 

monetariamente a partir da data do desconto de cada parcela e juros de 

mora a partir da citação; d) Condenar o réu a pagar à autora, a título de 

danos morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), devidamente 

atualizada pela INPC a partir desta data, bem como acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a contar da citação. e) Oficie-se a Secretaria de 

Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso para que cesse os 

descontos em folha de pagamento da autora, referente ao consignado do 

BANCO BMG, referente à parcela no valor de R$ 269,32. f) Corrija o valor 

da causa, fazendo constar o valor de R$ 21.463,68. Sucumbente a autora 

de parte mínima, arcará a parte requerida com o pagamento dos 

honorários advocatícios da parte autora, que ora fixo em 10% do valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º , do Código de Processo Civil, 

bem assim com as custas e despesas judiciais. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. P. I. 

Cumpra-se. Várzea Grande, 29 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: 1001585-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMARA CAROLINA MOTA DE ALBUQUERQUE REGO PEREIRA LEITE 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZAN GOMES DE ANDRADE OAB - RJ157025-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

 

Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001958-59.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RIBAS SANTANA FORTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA ENORE DE MORAIS CORTEZ OAB - MT19249/O 

(ADVOGADO(A))

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WLADISLAU BARROS SIQUEIRA FONTES OAB - PE36867 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO NASCIMENTO GONCALVES DRUMOND OAB - MG62626 

(ADVOGADO(A))

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LUCIANA DIAS CORREA (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte recorrida para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar contrarrazões.

Intimação 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)

 

Considerando o teor da certidão de id. 31597909 que dá conta de 

sucessivos erros de ordem sistêmica por ocasião das tentativas de 

distribuição da carta precatória de id. 31440979, intimo o patrono da parte 

autora para que adote as providências necessárias visando a distribuição 

da carta em questão no Juízo deprecado.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010995-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA SILVANA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1010995-71.2020.8.11.0002. AUTOR: 

ANTONIA SILVANA DA SILVA REU: BANCO BRADESCO Vistos, Da 

análise dos autos, verifico que a parte autora descurou de colacionar a 

declaração de hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza não seja 

mais obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, diante da 

ausência de tal documento, necessita possuir poderes específicos para 

requerer a concessão da gratuidade processual, à luz do disposto na 

parte final do art. 105 do CPC. Assim, determino venha o requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial a fim de apresentar 

declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento 

procuratório que contenha poderes específicos para tanto, sob pena de 

indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011005-18.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANILZA ANICETA BONDESPACHO (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011005-18.2020.8.11.0002. AUTOR: 

VANILZA ANICETA BONDESPACHO REU: BANCO BMG S.A Vistos, Da 

análise dos autos, verifico que a parte autora descurou de colacionar a 

declaração de hipossuficiência. Embora a declaração de pobreza não seja 

mais obrigatória na atual sistemática processual, o advogado, diante da 

ausência de tal documento, necessita possuir poderes específicos para 

requerer a concessão da gratuidade processual, à luz do disposto na 

parte final do art. 105 do CPC. Assim, determino venha o requerente, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial a fim de apresentar 

declaração de hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento 

procuratório que contenha poderes específicos para tanto, sob pena de 

indeferimento (art. 321, § único do CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1011015-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KENNDY DA CRUZ E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011015-62.2020.8.11.0002. REQUERENTE: 

KENNDY DA CRUZ E SILVA REQUERIDO: TIM CELULAR S.A. Vistos, 

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 negativação de seu nome 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. A 

despeito da manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento 

ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

17/08/2020 às 14h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Cite-se a parte requerida para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes específicos para negociar e transigir, 

bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ 

§ 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento injustificado 

de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 

8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham 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. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004691-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE JOSUE DE LINALDI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVID MARQUES DA LUZ OAB - MT26135/O (ADVOGADO(A))

FABIO ALVES DE OLIVEIRA OAB - MT8083-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))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para manifestação, no prazo 

de 05(cinco) dias, a respeito do pagamento da condenação, retro, 

requerendo o que entender de direito. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Expediente

 Edital de Intimacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 434056 Nr: 3479-56.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MT HOUSE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE SANTOS FRANÇA - 

OAB:MT 16.457, ROBISSÂNIA DA SILVA FELIX - OAB:16766/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLZANIR FIGUEIREDO 

CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 3479-56.2016.811.0002 CÓDIGO 434056

E S P É C I E :  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 REQUERENTE: LUCIANA APARECIDA DA SILVA

PARTE RÉQUERIDA: MT HOUSE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: MT HOUSE Negócios Imobiliários 

LTDA, inscrita no CNPJ de nº 18.798.056/0001-07.

FINALIDADE: Intimação da parte devedora MT HOUSE Negócios Imobiliários 

LTDA, inscrita no CNPJ de nº 18.798.056/0001-07, para, contados da 

expiração do prazo deste edital, proceder com o cumprimento da 

obrigação de acordo com os cálculos de fls. 100, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez por cento).

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de cumprimento de sentença proposto por 

Luciana Aparecida da Silva, portadora do RG de nº 12220854, inscrita no 

CPF de nº 051.500.726-99, residente e domiciliada na Rua Alves de 

Oliveira, nº 1852, Cristo Rei, Várzea Grande/MT, em que pleiteia o 

cumprimento da sentença proferida às fls. 94/96, transitada em julgado 

consoante certidão de fl. 110, de acordo com os cálculos de fls. 100, 

perfazendo o montante de R$ 18.006,73 (dezoito mil e seis reais e setenta 

e três centavos), devendo o pagamento ser realizado no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de o valor ser acrescido de multa de 10% (dez 

por cento).

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, Trata-se de cumprimento de decisão judicial 

transitada em julgado. Portanto, promovam-se as devidas anotações. A 
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parte a requerida apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença às 

fls. 104/107, alegando que incumbe ao exequente/impugnado provar os 

fatos constitutivos de seu direito, considerando a impossibilidade da 

impugnação específica. Pois bem. Como de conhecimento, a Impugnação 

ao Cumprimento de Sentença vem positivada no artigo 525 do Código de 

Processo Civil, sendo certo que a esta apenas poderá versar sobre: a 

falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo 

correu à revelia; ilegitimidade de parte; inexequibilidade do título ou 

inexigibilidade da obrigação; penhora incorreta ou avaliação errônea; 

excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; 

incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução e qualquer causa 

modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, 

compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à 

sentença. Da análise dos autos observo que a presente impugnação não 

se amolda a nenhuma causa estipulada no art. 525 e seus incisos, do 

CPC, fato este que por si só ensejaria a sua rejeição. Ressalto, ainda que 

em que pese a impugnação por negativa geral seja uma prerrogativa do 

curador especial, conforme redação do § único, do art. 341, do CPC, esta 

é limitada à contestação, não se estendendo a impugnação ao 

cumprimento de sentença. Posto isso, julgo improcedente a impugnação ao 

cumprimento de sentença apresentado pela parte devedora. Intime-se o 

devedor MT House Negócios Imobiliários, através de edital (art. 513, § 2º, 

inciso IV, CPC), para cumprimento da obrigação, de acordo com o valor 

indicado às fls. 100, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o valor ser 

acrescido de multa de 10% (dez por cento) – §1º, art. 523, CPC. 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, 

independentemente de penhora ou de nova intimação, à luz do disposto no 

art. 525, caput, do CPC. Para o caso de não pagamento voluntário pela 

parte devedora, no prazo legal, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor devido nesta fase de cumprimento de sentença (§1º, art. 

523, CPC). Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte requerida, 

intime-se a parte exequente para manifestar, requerendo o que entender 

de direito para o deslinde do feito, salientando desde já que deverá aportar 

aos autos planilha atualizada do débito exequendo. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. Várzea Grande-MT, 03 de março de 2020. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES 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, Douglas França 

Costa, digitei.

Várzea Grande - MT, 29 de abril de 2020.

Julio Alfredo Prediger

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1011112-62.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DE SOUZA (AUTOR)

FRANCISCA FERREIRA LIMA TELES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA LOPES DA SILVA OAB - MT24253-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1011112-62.2020.8.11.0002. Vistos. 

Trata-se de "ação de obrigação de fazer c/c cumprimento de preceito 

fundamental c/c pedido de antecipação de tutela específica" proposta por 

Francisca Ferreira Lima Teles representada por Antonio José de Souza 

em face de Município de Tangará da Serra e Estado de Mato Grosso. A 

demanda é de competência da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública, 

desta comarca, competente para processar e julgar os feitos relativos à 

saúde pública, bem como observo o endereçamento correto da inicial (Id. 

31649413 - Pág. 1), todavia, os autos foram indevidamente distribuídos 

para esta Vara Cível. Assim, vislumbro a necessidade de encaminhamento 

dos autos à referida Vara Especializada. Posto isso, declino de minha 

competência para processar e julgar a presente e determino a imediata 

distribuição dos autos à 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública, desta 

Comarca, considerando a urgência da medida, nos termos da 

fundamentação supra. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006726-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PEREIRA LEMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA OAB - MT10097-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006726-57.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

ALEXANDRO PEREIRA LEMES REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos, 

Alexandro Pereira Lemes, propôs a presente ação declaratória de 

inexistência de dívida c/c indenização por dano morais com pedido de 

liminar em desfavor de Banco Honda S/A, aduzindo que possuía um 

financiamento junto ao requerido em 12/12/2013 e realizou o pagamento da 

parcela de número 33 que havia vencido em 21/11/2013, sendo que 

posteriormente atrasou o pagamento da parcela número 40 com 

vencimento em 21/06/2014, razão pela qual solicitou um boleto atualizado 

para realizar o seu pagamento. Alega que equivocadamente a requerida 

emitiu um boleto atualizado para pagamento referente a parcela número 33 

que já se encontrava quitada, porém realizou o pagamento do boleto. Aduz 

que entrou em contato com o requerido informando a falha ocorrida e lhe 

foi orientado que deveria desconsiderar o número da parcela existente no 

boleto, sendo que seria considerado o pagamento da parcela de número 

40, porém o requerido não realizou o abatimento da parcela de número 40 

e procedeu com a inscrição de seu nome no banco de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito e deixou de emitir novos boletos referente as 

parcelas de números 41 e 42. Afirma que em seu nome existe outra 

negativação preexiste, porém esta também é indevida e por esse motivo é 

objeto de outa ação judicial junto ao Juizado Especial, motivo pelo qual não 

deve ser aplicado no presente caso a Súmula 385 do STJ. Nesses termos, 

requer a declaração de inexistência do débito negativado e a condenação 

do requerido ao pagamento de R$ 38.160,00 (trinta e oito mil cento e 

sessenta reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos. 

Juntou documentos de ids. 14507101 a 14507181. Determinada a emenda 

da inicial (id. 1453205), o que foi atendido no id 14941648. A audiência de 

conciliação restou infrutífera (id. 163380168). O requerido apresentou 

contestação acompanhada de documentos (ids. 16770256, 16770260 e 

16770261), aduzindo, que o valore referente ao pagamento efetuado em 

dezembro de 2013 no importe de R$346,96 (trezentos e quarenta e seis 

reais e noventa e seis centavos) não foi repassado pela instituição 

financeira arrecadadora, razão pela qual não registrou em seus sistemas 

o adimplemento da parcela e consequentemente houve a inscrição do 

nome do autor no banco junto aos órgãos de proteção ao crédito. 

Reconhece que de fato ocorreu o pagamento da parcela, porém não pode 

ser responsabilizada em virtude da culpa exclusiva de terceiro, qual seja, 

o Banco recebedor Caixa Econômica Federal. Ainda, ressalta que na 

remota hipótese de condenação o valor da indenização a ser fixado deve 

observar os princípios da proporcionalidade de razoabilidade. Por fim, 

afirmou requereu o indeferimento da inversão do ônus da prova, alegou 

que realizou a inscrição o exercício regular de um direito e pugnou pela 

improcedência dos pedidos formulados na inicial. O requerente manifestou 

sobre a contestação (id. 1690758), reiterando os pedidos contidos na 

petição inicial. No id. 20078953 o requerente pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide. Na decisão de id. 23765419 foi determinado ao 

requerente que aportasse aos autos cópia da sentença e documentos que 

demonstrasse a decisão de inexigibilidade da negativação preexiste em 

seu nome. A parte autora juntou aos autos apenas cópia da sentença 

proferida nos autos nº 8022787-10.2014.811.0002 que tramitou perante o 

Juizado Especial do Cristo Rei (id. 24199071). Em seguida foi determinada 
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a expedição de ofício ao Juizado Especial Cível do Cristo Rei solicitando 

cópia do julgamento proferido pela Turma Recursal nos autos de n. 

8022787-10.2014.811.0002 (id. 28247943), sendo tal solicitação atendida 

no id. 29199721. Após, vieram-me conclusos. É o relatório. 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. A ação foi ajuizada com 

base em inscrição do nome do requerente no rol de inadimplentes dos 

órgãos de proteção ao crédito feito pela requerida no importe no valor de 

R$ 302,19 (trezentos e dois reais e dezenove centavos) referente a 

parcela de número 40 do financiamento firmado com o requerido, porém 

afirma o autor que a referida parcela se encontrava devidamente quitada. 

Pois bem, analisando detidamente os autos, apresenta-me como 

incontroverso o pagamento efetuado pelo requerente, pois a própria parte 

requerida afirmou em sua contestação que houve o devido pagamento do 

débito, porém o Banco recebedor deixou de realizar o repasse do valor ao 

Banco requerido. Neste contexto, deve-se reconhecer que a dívida 

perdeu o seu caráter de exigibilidade, uma vez que devidamente quitada, 

razão pela qual a dívida de R$ 302,19 (trezentos e dois reais e dezenove 

centavos) referente a parcela de número 40 do financiamento firmado com 

o requerido, deve ser declarada inexistente, bem como excluída a 

restrição creditícia havida em relação ao referido valor. No que tange aos 

danos morais, tal pedido está consubstanciado na negativação do 

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – da parte autora no rol de devedores 

em virtude de débito inexistente. Das provas coligidas, verifico a 

existência de outra anotação pré-existente à negativação aqui 

questionada em nome da parte autora, conforme se observa do extrato 

juntado no Id. 14507149, qual seja, a negativação realizada pelo Novo 

Mundo Móveis e Utilidades Ltda. realizada em 28/12/2012 no valor de R$ 

147,00 (cento quarenta e sete reais). Ressalto, ainda, que apesar da parte 

autora afirmar em sua inicial que a negativação preexistente também era 

indevida e foi declarada inexistente, verifico que a inscrição ocorreu de 

forma lícita em virtude do inadimplemento do autor, conforme se observa 

do teor da ementa do Recurso Inominado da ação n. 

8022787-10.2014.811.0002 proposta pelo autor no Juizado Especial do 

Cristo Rei visando a declaração de inexistência do débito negativado pela 

empresa Novo Mundo Móveis e Utilidades Ltda. (id. 29199721). Dessa 

forma, a guisa deste cenário, entendo que a situação aqui tratada não é 

capaz de gerar danos efetivos à imagem da parte autora que, como dito, 

possuía outra anotação registrada nos órgãos de proteção ao crédito e, 

portanto, insuscetível de ser moralmente indenizada. A propósito do tema, 

vale a pena destacar o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - SERASA - MANUTENÇÃO INDEVIDA - 

PERMANÊNCIA NO CADASTRO ORIUNDA DE OUTROS DÉBITOS ALÉM 

DOS JÁ QUITADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO 

CARACTERIZADO - SENTENÇA REFORMADA. Não caracteriza dano moral 

a manutenção indevida no cadastro da Serasa daquele que já figurava no 

referido rol por outras questões de inadimplência. RECURSO PROVIDO". 

(Apelação Cível n. 00.008727-0, de Piçarras, Relator: Des. Mazoni 

Ferreira.) Como último argumento, imperioso registrar que o colendo 

Superior Tribunal de Justiça pôs fim a discussão que permeava os danos 

morais em questões similares a esta, ao uniformizar entendimento que era 

discrepante entre a segunda e quarta câmaras, de modo que passou a 

entender, assim como este Juízo, que outras anotações negativas no rol 

de devedores em nome do postulante afasta o sobredito pedido 

indenizatório. Confira: “Importante assinalar que consta do v. acórdão o 

substrato fático em que constatada a irregularidade, afirmada a ausência 

de comunicação. Partindo dessa premissa, a negativação no banco de 

dados deve ser comunicada à inscrita, o que não ocorreu. Contudo, o que 

impressiona é que o autor não questionou a existência das dívidas, 

conforme assevera o acórdão. Senão bastasse, o acórdão recorrido 

reconhece a existência de outras anotações, algumas com notificações 

prévia, e outras sem, objeto do pedido (fls. 88v/89), litteris: "A declaração 

da folha 07, datada de 21/09/2006, dá conta de que o autor tem seu nome 

inscrito no SERASA pelos seguinte motivos ou dívidas: - registro de 15 

(quinze) cheques emitidos sem provisão de fundos junto ao Banco do 

Brasil S/A; - 01 (uma) pendência financeira com a Brasil Telecom, datada 

de 09/09/2003, no valor de R$ 558,41; - registro de 04 (quatro) protestos 

no Cartório de Sarandi; Pois bem. Neste contexto, muito embora não tenha 

a ré comprovado a comunicação do autor previamente à inscrição em 

algumas anotações, entendo que é inaceitável aceitar que tenha havido 

surpresa, pela parte autora, diante do extenso histórico referente a sua 

pessoa constante naquele banco de dados. Propositadamente repetindo, a 

parte autora possui, somados os cadastros, 20 (vinte) anotações em seu 

nome. Diante disso, tenho que não é possível falar em surpresa pelo 

cadastramento". (RECURSO ESPECIAL Nº 1.031.991 - RS 

(2008/0031020-0) Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pedidos 

iniciais apenas para declarar a inexistência do débito de R$ 302,19 

(trezentos e dois reais e dezenove centavos) referente a parcela de 

número 40 do financiamento firmado com o requerido, aqui questionado, 

com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Diante da 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das 

despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados estes no importe de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), atento à natureza da ação, o tempo de 

tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos 

patronos (CPC – §. 8, do art. 85 c/c o art. 86), cuja exigibilidade em face da 

parte autora fica suspensa em virtude de ser beneficiária da justiça 

gratuita. Por fim, determino seja oficiado ao respectivo órgão de restrição 

ao crédito (SPC/SERASA) a fim de que proceda à exclusão dos dados 

pessoais da requerente de seus cadastros, quanto ao débito de R$ 

302,19 (trezentos e dois reais e dezenove centavos), no prazo de 48 

horas, sob as penalidades legais, devendo o referido ofício ser instruído 

com cópia desta sentença e documento de id. 14507149. 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

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012698-71.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO KOHLHASE MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOANYR JOSE AGOSTINHO OAB - MT19672-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS DIAS PEREIRA (REU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1012698-71.2019.8.11.0002. AUTOR(A): 

LEONARDO KOHLHASE MARTINS REU: JOSE CARLOS DIAS PEREIRA 

Vistos etc. Leonardo Kohlhase Martins ajuizou a presente “ação de 

despejo c/c cobrança de alugueres e acessórios da locação e c/c pedido 

de tutela de urgência” em face de José Carlos Dias Pereira, ao argumento 

que em 04/02/019 firmou contrato de locação residencial com o requerido, 

pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, pelo período de 12 

(doze) meses, porém o requerido deixou de efetuar o pagamento dos 

alugueres desde o mês de Maio/2019 e não teria cumprido com suas 

obrigações acessórias desde fevereiro/2019, razão pela qual postula a 

concessão de liminar para desocupação do imóvel. Desse modo, requer 

seja declarado rescindido o contrato de locação, condenando o requerido 

ao pagamento dos valores devidos a título de aluguel vencidos e 

vincendos até a desocupação do imóvel acrescidos de juros, atualização 

monetária, a aplicação da multa contratual correspondente ao valor de um 

aluguel vigente à época da infração, o ressarcimento de eventuais tarifas 

acessórias vencidas na vigência do contrato, e ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios. Determinada a emenda no id. 

24008950 manifestou-se no id. 24704782. Em seguida na decisão de id. 

24800017 foi deferida a desocupação liminar. Devidamente citado (id. 

25858161) o requerido não apresentou contestação. No id. 28846315 o 

autor foi devidamente imitido na posse do imóvel. O autor manifestou-se no 

Id. 31027626 pugnando pelo julgamento antecipado do mérito e a 

procedência dos pedidos iniciais. Após, os autos me vieram conclusos. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. Cumpre anotar que a hipótese em 

apreço é caso que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos 

do inciso II, do art. 355, do Código de Processo Civil, tendo em vista a 

revelia do requerido, não havendo a necessidade de dilação probatória, 

pois a prova documental é suficiente para o meu convencimento. O 

requerido, devidamente citado, não se manifestou nos autos, razão pela 

qual decreto a sua revelia, sendo que a espécie não se enquadra em 
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quaisquer das hipóteses do art. 345, do Código de Processo Civil, que 

afastam os seus efeitos. 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: 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”. Ao 

demandante, é necessária apresentação da prova pertinente às 

alegações, e ao requerido os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos 

do direito do autor. Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato 

notório, que dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro. Por 

força da revelia, incumbe-se exclusivamente a este Juízo avaliar se os 

fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas 

e pretendidas pelos requerentes, 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, considerando a documentação atrelada aos autos, 

verifico que o Contrato de Locação de id. 23998846 foi pactuado entre as 

partes, sendo que o requerido descurou de contestar a relação locatícia 

existente entre eles. Nesse passo, tendo a presente lide o seu 

fundamento na ausência de pagamento de aluguel, o tratamento jurídico é 

encontrado no art. 62, da Lei N. º 8.245, de 18 de outubro de 1991. Desse 

modo, “o locatário e o fiador, poderão evitar a rescisão da locação 

efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da citação, o 

pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante 

depósito judicial (...)” (Lei 8.245/91 – inciso II, do art. 62). Assim, não tendo 

o requerido apresentado defesa ou mesmo efetuado o pagamento dos 

valores em atraso, tenho que deve ser reconhecida a existência da 

locação, bem como o atraso no pagamento, pelo período alegado pela 

parte autora. Portanto, a rescisão do contrato locatício pela inadimplência 

dos alugueres com a consequente decretação do despejo é medida que 

se impõe. Quanto aos valores pretendidos pelos autores, à vista de que 

inexiste qualquer manifestação do requerido acerca dos valores descritos 

nos autos, vejo que o valor da dívida corresponde aos aluguéis vencidos 

em sua integralidade no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a 

partir de maio de 2019, além de multa de um aluguel vigente à época da 

infração, conforme pactuado na cláusula oitava do contrato, bem como 

todas as despesas provenientes da utilização do imóvel previstas na 

cláusula quarta (id. 23998846), a ser apurado em liquidação. Cumpre 

anotar que os valores em atraso devem ser corrigidos monetariamente 

pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM/FGV, tendo em vista 

tratar-se de indexador próprio para contratos de natureza locatícia. Os 

juros moratórios, a seu turno, serão no importe de 1% o mês, por 

aplicação do art. 406 do CC c/c art. 161, § 1º, do CTN, pois se trata de 

obrigação positiva e líquida, a teor do art. 397, do Código Civil. Posto isso, 

julgo procedentes os pedidos e declaro rescindido o contrato de locação 

firmado entre as partes e condeno o requerido ao pagamento dos 

alugueres vencidos no valor mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem 

como o valor correspondente a 01 (um) aluguel referente à multa no 

importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) conforme cláusula oitava do 

contrato, além de todas as despesas eventualmente pendentes no imóvel, 

nos termos da cláusula quarta, a serem apuradas em liquidação. Condeno, 

também, o requerido ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o 

valor da condenação atualizado, ante a natureza da causa, que não exigiu 

dilação probatória, do grau do zelo dos trabalhos profissionais, do local da 

prestação dos serviços e do tempo despendido (CPC - §2º, art. 85). No 

mais, desconstituo a caução de id. 24978703, e autorizo o levantamento 

dos valores depositados no id. 24705152 em favor da parte autora. Bem 

como confirmo a liminar concedida nos autos. Transitada em julgado a 

sentença, certifique-se, e não havendo manifestação no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se os autos com baixa e anotações. 

P.I.Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000698-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA PINHEIRO RAMOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTIN OAB - MT0020929A 

(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 das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

manifestação acerca do laudo pericial, podendo o assistente de cada 

parte, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer (art. 477, § 1º do 

CPC).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005649-81.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE LUIZ GOMES CORREA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEVI GUSTAVO ALVES DE FREITAS OAB - RO4634 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE MARCIO BERNARDO DOS REIS SANT ANA (REU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar 

manifestação acerca da correspondência devolvida id: 17136352

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000526-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE INTIMAÇÃO Procedo a INTIMAÇÃO das partes para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca da Avaliação Médica 

Id.8289317.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000526-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MAGNO FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208-O (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri OAB - MT10335-N (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000526-68.2017.8.11.0002. Vistos, etc. 

Tendo em vista os embargos de declaração opostos pela parte requerida 

(ID. 29768931), intime-se a parte embargada para se manifestar, nos 

termos do art. 1023, § 2º, do CPC. Cumpra-se, com as providências 

necessárias. (assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 110859 Nr: 6503-10.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: AUTO POSTO ALEXANDRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SPERANDIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO R. CASTRO CAMPOS - 

OAB:111.868, MAURO ANTONIO SERVILHA - OAB:175969

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIONE IZETE DE SOUZA 

GOMES - OAB:7118-B/MT

 Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução do mérito, 

nos termos do art. 924, inciso V, c/c art. 487, II, ambos do CPC.Sem custa 

e honorários. Havendo eventual penhora, desde já fica desconstituída. 

Arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 114519 Nr: 9919-83.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAPITO AUTO POSTO VARZEA GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DA COSTA ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO PINTO FUNES JR - 

OAB:10599, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 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, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 229995 Nr: 10153-94.2009.811.0002

 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: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOARES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, 

JOÃO CARLOS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, logo, em 

razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em 

Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

que sejam os presentes autos redistribuídos para a referida vara.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 230489 Nr: 10619-88.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PAULO PEIXOTO DA 

SILVA JÚNIOR - OAB:MT 12.007

 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-lo ao pagamento de honorários por insubsistir 

contenciosidade.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.P. I. e Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 28 de 

abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 233361 Nr: 13369-63.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 

12.007

 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-lo ao pagamento de honorários por insubsistir 

contenciosidade.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.P. I. e Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 28 de 

abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 318794 Nr: 15181-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGA JAPAN COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON HENRIQUE DA S. LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO AMÉRICO ORTIGARA 

- OAB:9552

 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-lo ao pagamento de honorários por insubsistir 

contenciosidade.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.P. I. e Cumpra-se.Às providências 

necessárias.Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 548588 Nr: 14325-64.2018.811.0002

 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: VALDEMIL DIAS DE MIRANDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDORRA LOGÍSTICA E TRANSPORTES 

LTDA, DIBOX DISTRIBUIDORA PROD. ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURELIO MESTRE 

MEDEIROS - OAB:

 INTIMAR o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestar 

acerca da decisão de fls. 56, abaixo transcrita: Vistos, etc.

Trata-se de habilitação retardatária proposta por Valdemil Dias de Miranda 

Junior, por dependência aos autos da Recuperação Judicial de Andorra 

L o g í s t i c a  d e  M i r a n d a  J u n i o r  L T D A  ( P r o c e s s o  n º 

0012909-37.2013.811.0002 – Id. 316536), que, conforme autoriza o §5º, 

do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

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 úteis, 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 

§ 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.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 593688 Nr: 16775-43.2019.811.0002

 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: WESLEY DE SOUZA LIMA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDI DE SOUSA 

PIZZATTO - OAB:8566, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 INTIMAR o administrador judicial , 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 93197 Nr: 2822-66.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON VITAL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANDY VINICIUS SPANHOL - 

OAB:MT 9.114, LUCILENE CARNEIRO XAVIER - OAB:MT 7.956

 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, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16144 Nr: 168-53.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENIGNO COSTA DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3884, LUIZ GONCALO DA SILVA - OAB:4.265/MT, MARCELO 

LONGO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/RO 1096

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, logo, em 

razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em 

Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

que sejam os presentes autos redistribuídos para a referida vara.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 18677 Nr: 3549-69.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO ALBERTO PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/MT, RICARDO 

KAWASAKI - OAB:MT 15.729/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, logo, em 

razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em 

Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

que sejam os presentes autos redistribuídos para a referida vara.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 28155 Nr: 6270-57.2000.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, logo, em 

razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em 

Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

que sejam os presentes autos redistribuídos para a referida vara.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 48620 Nr: 3535-80.2002.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMEX INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE MADEIRA L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:4466/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:MT 4.903

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, logo, em 

razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em 

Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

que sejam os presentes autos redistribuídos para a referida vara.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 55299 Nr: 1430-96.2003.811.0002

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX MENDES DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, logo, em 

razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em 

Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

que sejam os presentes autos redistribuídos para a referida vara.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56868 Nr: 2850-39.2003.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACY PEREIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL BARBOSA MEDEIROS - 
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OAB:10617, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7568-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, logo, em 

razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em 

Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

que sejam os presentes autos redistribuídos para a referida vara.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 86896 Nr: 8439-41.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UINE CARVALHO SOUZA FRAPORTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FÁBIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, logo, em 

razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em 

Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

que sejam os presentes autos redistribuídos para a referida vara.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 98420 Nr: 7684-80.2006.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:OAB/MT-7.976, ENIVA GLORIA DA SILVA MARTINS - 

OAB:OAB-MT 10100, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, logo, em 

razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em 

Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

que sejam os presentes autos redistribuídos para a referida vara.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 109298 Nr: 5175-45.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONZAGA DE AQUINO & CIA LTDA, 

EDUARDO GONZAGA DE AQUINO, ARLETE CORDEIRO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, logo, em 

razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em 

Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

que sejam os presentes autos redistribuídos para a referida vara.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 113278 Nr: 8810-34.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULINA ALVES DA SILVA - ME, PAULINA 

ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, logo, em 

razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em 

Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

que sejam os presentes autos redistribuídos para a referida vara.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 216449 Nr: 11805-83.2008.811.0002

 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): AMARILDO FERREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLY C DE A FERRAZ 

JORDÃO - OAB:11657, MÁRCIA MARIA DA SILVA - OAB:MT 8.922-A, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, logo, em 

razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em 

Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

que sejam os presentes autos redistribuídos para a referida vara.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 242080 Nr: 3312-49.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ITAPEVA II 

MULTICARTEIRA FIDC NP - FUNDO DE INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRUDENMAD MADEIRAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, Jose Edgard da Cunha Bueno 

Filho - OAB:MT 13.604-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:MT 

9.708-A

 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, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 247359 Nr: 7186-42.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCRACIO RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:MT-1.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, logo, em 

razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em 

Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

que sejam os presentes autos redistribuídos para a referida vara.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16128 Nr: 8444-73.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16175 Nr: 8511-38.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMZM

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

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 
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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.: 16311 Nr: 3423-19.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3884, LUIZ GONCALO DA SILVA - OAB:4.265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY CANDELORO - 

OAB:293-A/RO

 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 
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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.: 16326 Nr: 8103-47.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16441 Nr: 8174-49.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229-MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 
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prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16486 Nr: 10197-65.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLDV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 
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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.: 16907 Nr: 3436-18.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 
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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.: 16912 Nr: 8450-80.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16925 Nr: 3496-25.1998.811.0002

 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: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16.168A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 
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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.: 17033 Nr: 7815-02.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 
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ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 67174 Nr: 3029-36.2004.811.0002

 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: IRMÃOS SOARES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ANTUNES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:1593-E/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. 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, devendo a secretaria proceder 

com o translado da presente sentença para aqueles autos, arquivando 

definitivamente.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, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 75018 Nr: 7518-19.2004.811.0002

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAVP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 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 
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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.: 76222 Nr: 8486-49.2004.811.0002

 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: U-UDBBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão que se encontra arquivado e 

paralisado há mais de 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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.: 97405 Nr: 6142-27.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOI OLSEN PARTICIPAÇÕES SOCIETARIA LTDA, JULIO 

TARDIN, GABRIELA DA SILVA BIGIO TARDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPEMAT COMÉRCIO DE PEÇAS USADAS 

MATO GROSSO LTDA, ROBERTO MARTINS, MARIA APARECIDA JARROS 

MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIM - OAB:4479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliseu do Carmo Souza - 

OAB:7294

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 104846 Nr: 953-34.2007.811.0002

 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: FDIEDCNPAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 8.616

 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.: 253573 Nr: 12355-10.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDIT. NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASELVA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA, ROGERIO JOSE DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:MT 9.708-A

 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, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 10680 Nr: 1927-52.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO NEGREIROS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265/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, 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 13980 Nr: 2593-53.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEMAR DA COSTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.Sem custas. Sem 

condenação em honorários advocatícios.Havendo eventual 

penhora/restrição, desde já fica desconstituída.Oportunamente, 

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.: 15157 Nr: 8774-70.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA BARROS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/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, 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.: 16125 Nr: 8553-87.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DONIZETE MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA HELENA CASADEI - 

OAB:7240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE 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.: 16128 Nr: 8444-73.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLKSWAGEN SERVIÇOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISA ALVES MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 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.: 16175 Nr: 8511-38.1999.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO ZELINSKI MACHADO

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

FILHO - OAB:3.150-A/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, 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.: 16326 Nr: 8103-47.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEI BALESTRIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - 

OAB:905-A/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, 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.: 16441 Nr: 8174-49.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTIL FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BARINI NÉSPOLI - 

OAB:9.229-MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3.150-A/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, 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.: 16486 Nr: 10197-65.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.M LOCADORA DE VEÍCULOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16907 Nr: 3436-18.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOICELENA MENDES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 
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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.: 19880 Nr: 2080-51.2000.811.0002

 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: DADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 
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não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20239 Nr: 8571-11.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFIEEL

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

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 27642 Nr: 8189-81.2000.811.0002

 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: BGMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMDO

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

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3110/MT

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.
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 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 27652 Nr: 5827-09.2000.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069/A - MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:OAB/MT 9070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 
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2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 29741 Nr: 7435-42.2000.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.
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 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.: 32436 Nr: 1940-80.2001.811.0002

 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: BMDSPS-(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32619 Nr: 2083-69.2001.811.0002

 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: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32837 Nr: 2241-27.2001.811.0002

 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: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 
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indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 44682 Nr: 711-51.2002.811.0002

 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: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:MT 6.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 
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intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 45167 Nr: 1040-63.2002.811.0002

 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: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:MT 6.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 48293 Nr: 3241-28.2002.811.0002

 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: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:MT 6.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 
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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.: 49429 Nr: 4370-68.2002.811.0002

 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: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG

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

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.
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Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 55297 Nr: 1428-29.2003.811.0002

 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: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 61269 Nr: 6816-10.2003.811.0002

 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: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901-B/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, 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. Várzea Grande/MT, 28 

de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 61310 Nr: 6854-22.2003.811.0002

 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: FCDCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6776, MARIA HEDVIGES MARTINS DE BARROS SILVA - OAB:7271

 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. Várzea Grande/MT, 28 

de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 63009 Nr: 8353-41.2003.811.0002

 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 ITÁU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRACK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA ME, FERNANDO MAURO ZILIANI

 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 e, indefiro o 

pedido formulado pela parte exequente.Sem custa e honorários. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição. Às providências necessárias.Várzea Grande/MT, 28 de abril 

de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95291 Nr: 4447-38.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFINADORA DE MILHO COLORADO LTDA

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

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENÉAS CORREA DE 

FIGUEIREDO JÚNIOR - OAB:OAB/MT 6076

 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 e, indefiro o 

pedido formulado pela parte exequente.Sem custa e honorários. Havendo 

eventual penhora, desde já fica desconstituída. Arquivem-se com baixa na 

distribuição. Às providências necessárias.Várzea Grande/MT, 28 de abril 

de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 200050 Nr: 10645-57.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIGOLIN ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.R LENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉVERTON DA SILVA EMILIANO 

SCHORRO - OAB:10.095, JOSE BARBOSA DO PRADO NETO - OAB:9940, 

LETÍCIA SILVA DO PRADO - OAB:10.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE RAMOS DA ROCHA - 

OAB:12497-B, MANOEL CÉSAR DIAS AMORIM - OAB:6470/MT

 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-lo ao pagamento de honorários por insubsistir 

contenciosidade.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.P. I. e Cumpra-se.Às providências 

necessárias.Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 233362 Nr: 13368-78.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA GONÇALVES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIÁDINE GROSSI - OAB:19.442, 

BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, CRISLAINE VEIGA - 

OAB:415.245, JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR - OAB:9.709, 

PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - OAB:MT 12.007

 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 e, indefiro o 

pedido da parte exequente.Custas pagas. Deixo de condená-lo ao 

pagamento de honorários por insubsistir contenciosidade.Com o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.P. 

I. e Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 267053 Nr: 8644-60.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE PETRÓLEO PIMENTÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIR CONSTANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA GONÇALVES 

CANDIDO CAMPOS - OAB:6029-RO, ELCI JACQUES ANDRADE - 

OAB:12.924/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-lo ao pagamento de honorários por insubsistir 

contenciosidade.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.P. I. e Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 28 de 

abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 298472 Nr: 19001-65.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJOEL XAVIER DE ALMEIDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIANE TAQUES PEREIRA - 

OAB:14134, CLAUDIR JUNIOR FRANÇA MARTINS - OAB:14153

 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-lo ao pagamento de honorários por insubsistir 

contenciosidade.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.P. I. e Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 22 de 

abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 395213 Nr: 8568-94.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOELSON RONDON ANUNCIAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:SP 248.505, JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 84.314, MARCIO F 

ARRUDA MONTENEGRO - OAB:MT 15.329

 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-lo ao pagamento de honorários por insubsistir 

contenciosidade.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.P. I. e Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 28 de 

abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16065 Nr: 3415-42.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA FERREIRA

 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: MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MUHL - OAB:4.624/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de conhecimento que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte requerente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Segundo os ensinamentos de Maria Helena Diniz, a prescrição é uma 

punição administração imposta ao titular de uma pretensão. Do nascimento 

da pretensão do autor, é iniciada a contagem de tempo para que este se 

manifeste judicialmente, mediante ajuizamento da ação competente, 

requerendo o que entender de direito, com fundamento legal.

 A interrupção da prescrição ocorrerá com o ajuizamento da ação principal 

reclamando o direito e precedendo-se a citação do requerido de forma 

pessoal.

Desta forma, a prescrição que havia sido interrompida recomeçará a 

correr a partir do ato que a interrompeu. Assim, procedendo-se o 

ajuizamento da demanda a prescrição estará interrompida, bem como a 

partir do último ato praticado com vista a interrompê-la e o prazo 

prescricional voltará a correr do ato interruptivo.

A prescrição intercorrente consuma-se quando a paralisação injustificada 

perdurar por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

A prescrição intercorrente se distingue da prescrição tendo em vista que 

esta é contada a partir do momento em que nasceu a pretensão para o 

autor que viu seu direito ser violado.

Durante a prescrição intercorrente, seu prazo é contado a partir do 

momento em que o feito é arquivado por inércia do autor, ou a contar de 

sua última manifestação.

Nesse caminho, vejo que a pretensão da parte autora está prescrita, pela 

prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente ação ordinária encontra-se paralisada, sem 

qualquer manifestação da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205, 

CC). Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois decorrido o prazo previsto em lei para que a parte 

autora procedesse com os atos necessários para o deslinde do feito, o 

que configura nítido abandono do processo.

Veja o precedente do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Apelação cível – Embargos do devedor – Preliminar – Não acolhimento – 

Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente 

– Aplicabilidade – Prazo – Identidade com o prazo prescricional da ação – 

Enunciado 150 da Súmula do STF – Regra de transição do artigo 2.028 do 

CC 2002 – Prazo quinquenal – Intimação pessoal do credor – 

Desnecessidade – Revisão da Jurisprudência do STJ – Recurso ao qual 

se nega provimento. (...) A prescrição intercorrente não se restringe às 

execuções fiscais, podendo ocorrer em outras ações, de conhecimento 

ou execução, e mesmo na fase de cumprimento de sentença. (...)” (TJMG 

– Apelação Cível 1.0194.15.005768-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo 

Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2017, publicação da 

súmula em 29/11/2017). (grifei)

Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários. Arquivem-se com baixa na distribuição. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16311 Nr: 3423-19.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY CANDELORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:MT/3884, LUIZ GONCALO DA SILVA - OAB:4.265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY CANDELORO - 

OAB:293-A/RO

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 10 (dez) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 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 
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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.: 16379 Nr: 8473-26.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FINANCIADORA B.C.N S/A - CRÉDITO FINANCEIRO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANA DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozana Batista Gusmão - 

OAB:4.062-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONEL SILVERIO - Proc. 

Municipal - OAB:3611-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 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, tendo a parte 

exequente informado que não possui mais interesse no prosseguimento 

do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 
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da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16631 Nr: 3783-85.1998.811.0002

 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: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO ALBERTO PEREIRA PINTO

 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 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, tendo a parte 

exequente informado que não possui mais interesse no prosseguimento 

do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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.: 16912 Nr: 8450-80.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON JOSÉ DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4682

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 16925 Nr: 3496-25.1998.811.0002

 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 ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16.168A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 
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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.: 17022 Nr: 2735-28.1997.811.0002

 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 GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DANTAS CARVALHO

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

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 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, tendo a parte 

exequente informado que não possui mais interesse no prosseguimento 

do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 
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processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, julgo extinta a presente, com resolução 

do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17033 Nr: 7815-02.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander Noroeste S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Vieira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19094 Nr: 7784-45.2000.811.0002

 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): PAULINO PEDROSO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, tendo a parte 

exequente informado que não possui mais interesse no prosseguimento 

do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.
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Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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.: 19173 Nr: 1637-03.2000.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVA DE SOUZA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de processo em fase de conhecimento que se encontra 

arquivado e paralisado há mais de 10 (dez) anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte requerente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário. Decido.

Segundo os ensinamentos de Maria Helena Diniz, a prescrição é uma 

punição administração imposta ao titular de uma pretensão. Do nascimento 

da pretensão do autor, é iniciada a contagem de tempo para que este se 

manifeste judicialmente, mediante ajuizamento da ação competente, 

requerendo o que entender de direito, com fundamento legal.

 A interrupção da prescrição ocorrerá com o ajuizamento da ação principal 

reclamando o direito e precedendo-se a citação do requerido de forma 

pessoal.

Desta forma, a prescrição que havia sido interrompida recomeçará a 

correr a partir do ato que a interrompeu. Assim, procedendo-se o 

ajuizamento da demanda a prescrição estará interrompida, bem como a 

partir do último ato praticado com vista a interrompê-la e o prazo 

prescricional voltará a correr do ato interruptivo.

A prescrição intercorrente consuma-se quando a paralisação injustificada 

perdurar por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

A prescrição intercorrente se distingue da prescrição tendo em vista que 

esta é contada a partir do momento em que nasceu a pretensão para o 

autor que viu seu direito ser violado.

Durante a prescrição intercorrente, seu prazo é contado a partir do 

momento em que o feito é arquivado por inércia do autor, ou a contar de 

sua última manifestação.

Nesse caminho, vejo que a pretensão da parte autora está prescrita, pela 

prescrição intercorrente.

Isso porque, a presente ação ordinária encontra-se paralisada, sem 

qualquer manifestação da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo 

superior ao maior prazo prescricional previsto na legislação civil (art. 205, 

CC). Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição 

intercorrente, pois decorrido o prazo previsto em lei para que a parte 

autora procedesse com os atos necessários para o deslinde do feito, o 

que configura nítido abandono do processo.

Veja o precedente do e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Apelação cível – Embargos do devedor – Preliminar – Não acolhimento – 

Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Prescrição intercorrente 

– Aplicabilidade – Prazo – Identidade com o prazo prescricional da ação – 

Enunciado 150 da Súmula do STF – Regra de transição do artigo 2.028 do 

CC 2002 – Prazo quinquenal – Intimação pessoal do credor – 

Desnecessidade – Revisão da Jurisprudência do STJ – Recurso ao qual 

se nega provimento. (...) A prescrição intercorrente não se restringe às 

execuções fiscais, podendo ocorrer em outras ações, de conhecimento 

ou execução, e mesmo na fase de cumprimento de sentença. (...)” (TJMG 

– Apelação Cível 1.0194.15.005768-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo 

Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/11/2017, publicação da 

súmula em 29/11/2017). (grifei)
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Diante desse contexto, revela-se incabível a permanência da suspensão 

e/ou arquivamento “sine die” do trâmite processual, pois, com isso, se está 

a perpetuar a jurisdição, em flagrante ofensa à garantia constitucional 

encartada no inciso LXXVIII, do art. 5º, da Constituição da República de 

1988 (razoável duração do processo).

Dessa forma, o reconhecimento e declaração da ocorrência da prescrição 

intercorrente é medida que se impõe.

Posto isso, reconheço, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente 

e, por consequência, julgo extinto o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC.

Sem custas e honorários. Arquivem-se com baixa na distribuição. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 19880 Nr: 2080-51.2000.811.0002

 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): CARLOS CESAR SANTOS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20239 Nr: 8571-11.1999.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAMARATI S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIMENTOS FLAMBOYANT INDUSTRIA E 

EXPOSTAÇÃO LTDA

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

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.
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Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 27642 Nr: 8189-81.2000.811.0002

 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 GENERAL MOTORS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MANOEL DE OLIVEIRA

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

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3110/MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 
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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.: 27652 Nr: 5827-09.2000.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURY CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRYSTIANE LINHARES - 

OAB:9069/A - MT, IONÉIA ILDA VERONEZE - OAB:OAB/MT 9070-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 
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resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 29741 Nr: 7435-42.2000.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA COEMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - OAB:MT 

3.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32436 Nr: 1940-80.2001.811.0002

 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 MERCANTIL DE SÃO PAULO S.A. - (FINASA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ESMERALDO DE SOUZA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:1113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 
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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.: 32619 Nr: 2083-69.2001.811.0002

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAN TELES GUERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.
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Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 32837 Nr: 2241-27.2001.811.0002

 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 FIAT S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON BISPO NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 44682 Nr: 711-51.2002.811.0002

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIA DE MEDEIROS GULARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:MT 6.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 45167 Nr: 1040-63.2002.811.0002

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA DONATO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:MT 6.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.
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No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 48293 Nr: 3241-28.2002.811.0002

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETH CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:MT 6.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 
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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.: 49429 Nr: 4370-68.2002.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES

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

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 49614 Nr: 4456-39.2002.811.0002

 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: ITAÚ SEGUROS S.A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA APARECIDA SANCHES 

VICENTE - OAB:MT-6485, LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZÁRIO - OAB:2.090/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, 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.: 55297 Nr: 1428-29.2003.811.0002

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIEL ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio José Tessaro - OAB:3162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 56061 Nr: 2138-49.2003.811.0002

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS MARINHO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:OAB-MT 7.976, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A, THAISA AZEVEDO - 

OAB:OAB -MT 8747

 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.: 61269 Nr: 6816-10.2003.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUGENIO DE OLIVEIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 

promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 61310 Nr: 6854-22.2003.811.0002

 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: FINAUSTRIA COMPANHIA DE CRED FINANCIAMENTO E 

INVST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS - 

OAB:6776, MARIA HEDVIGES MARTINS DE BARROS SILVA - OAB:7271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 256 de 379



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.: 66659 Nr: 2615-38.2004.811.0002

 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: SUPERMERCADO MODELO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. JACKSON MARIO DE SOUZA 

- OAB:4635

 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-lo ao pagamento de honorários por insubsistir 

contenciosidade.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.P. I. e Cumpra-se.Às providências 

necessárias.Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 70449 Nr: 4820-40.2004.811.0002

 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: COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES BORNHOLDT LTDA 

(FRIGORÍFICOS AURORA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÍCIA COMÉRCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO DE GÓES GUITTI - 

OAB:9869/B, LÁZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - OAB:MT/ 8.194-A, SOFIA 

ALEXANDRA DE MASCARENHAS - OAB:MT 7.102-B, Victor Hugo 

Mascarenhas - OAB:OAB/MT 7.102-B

 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-lo ao pagamento de honorários por insubsistir 

contenciosidade.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.P. I. e Cumpra-se.Às providências 

necessárias.Várzea Grande/MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 75018 Nr: 7518-19.2004.811.0002

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALEXANDRE VINICIUS PERALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIS CLEMENTE - 

OAB:7024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 10 (dez) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 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 
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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.: 76222 Nr: 8486-49.2004.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY GONÇALO DA SILVA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8.753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 10 (dez) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 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 
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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.: 80984 Nr: 3501-03.2005.811.0002

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: ITAP BEMIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCO FABRIL ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO NAPOLI - 

OAB:18162, PABLO XAVIER DE MORAES BICCA - OAB:195839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO DA 

CUNHA CROSARA - OAB:11056, CARLA SALETE CHIODELLI - 

OAB:6887/MT, NALINE SOUZA FERREIRA - OAB:8.664 MT

 Vistos, etc.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 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, tendo a parte 

exequente informado que não possui mais interesse no prosseguimento 

do feito.

 Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Pois bem. Analisando os autos, vejo que a pretensão do exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

A presente execução encontra-se paralisada, sem qualquer manifestação 

da parte interessada, por mais de 10 anos, tempo superior ao maior prazo 

prescricional previsto na legislação civil (art. 205/CC).

 Desse modo, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, os 

autos permaneceram paralisados sem que a parte exequente procedesse 

com os atos expropriatórios relacionados ao caso.

Veja o precedente do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Rio 

Grande do Sul:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM 

EXECUÇÃO – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE 

BENS – ART. 791, III, DO CPC - PARALISAÇÃO DO PROCESSO 

EXECUTIVO POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS SEM 

MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – PRAZO QUINQUENAL – PRINCÍPIO 

CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA 

SEGURANÇA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE OCORRÊNCIA – 

PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo 791, inciso III, do Código de 

Processo Civil deve ser interpretado de modo a viabilizar a ocorrência da 

prescrição intercorrente nos feitos executivos comuns, vez que a 

duração da condição suspensiva “sine die” afronta preceitos 

fundamentais da Constituição da República ao impor ao devedor 

executado uma sanção civil de caráter perpétuo, desvirtuando o processo 

legal, cujo conflito entre particulares fica indefinidamente sob a tutela do 

Estado. A negligência do exequente no prosseguimento da ação 

executiva, a qual ficou paralisada por mais de 10 (dez) anos sem que 

houvesse qualquer manifestação com relação às possíveis diligências na 

localização de bens, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, 

a fim de salvaguardar o princípio da segurança jurídica. (...) (Ap 

27747/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, 

Publicado no DJE 29/06/2017). (grifei)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO 

RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESÍDIA DO 

EXEQUENTE. No caso, o exequente/embargado deixou de impulsionar o 

feito por mais de 05 (cinco) anos. Importante consignar que não se mostra 

razoável que a demanda se perpetue ad eternum, sem a observância de 

qualquer impulso processual providenciado pela parte interessada a fim de 

atingir a prestação jurisdicional. Ora, a desídia do exequente no caso 

concreto foi pura e simples, não trazendo ele nenhum motivo consistente 

para o feito ter ficado paralisado por todo esse tempo. (...) NEGARAM 

PROVIMENTO AO APELO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 

ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70079648721, Décima Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Otávio Augusto de 

Freitas Barcellos, Julgado em 24/04/2019)

Ressalto, ademais, ser perfeitamente cabível ao caso o reconhecimento 

da prescrição, pois devidamente oportunizado à parte exequente 

manifestar sobre a sua incidência ou não no caso concreto. A esse 

respeito, trago a baila o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO 

INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO 

INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. 

OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito 

do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição 

intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente 

permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material 

vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, 

do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na 

vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do 

processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano 

(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). (...). 1.4. O 

contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as 

manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, 

inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição 

intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum 

fato impeditivo à incidência da prescrição. (...) (REsp 1604412/SC, Rel. 

Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

27/06/2018, DJe 22/08/2018)

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

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.: 84363 Nr: 6453-52.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARROZIL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BORSOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3.889/MT, LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - 

OAB:8830/MT
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 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-lo ao pagamento de honorários por insubsistir 

contenciosidade.Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.P. I. e Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 28 de 

abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95144 Nr: 4662-14.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI DONOSO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:OAB/MT-7.976, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462, 

NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A, RUBIANI FREIRE ALVES 

- OAB:8459/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, 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.: 95402 Nr: 4978-27.2006.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO AURELIO DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DR. CARLOS CESAR APOITIA - 

OAB:OAB/MT-7.976, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.Sem custas. Sem 

condenação em honorários advocatícios.Havendo eventual 

penhora/restrição, desde já fica desconstituída.Oportunamente, 

arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95437 Nr: 5025-98.2006.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YAMAHA ADM. DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GONÇALO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOADAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB:OAB-MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732

 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.: 101532 Nr: 10694-35.2006.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZANGELA DA SILVA MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA CARLOTTO BOTAN 

DE SOUZA - OAB:9158

 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.: 101915 Nr: 11007-93.2006.811.0002

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO CLERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALIEIRO SOUZA - 

OAB:OAB/MT 10246

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, logo, em 

razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em 

Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

que sejam os presentes autos redistribuídos para a referida vara.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 104846 Nr: 953-34.2007.811.0002

 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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRON. AMÉRICA MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO BIANCARDINI CANDIA 

- OAB:6687/MT, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:MT 8.616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 10 (dez) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 10 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 
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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.: 39321 Nr: 7173-58.2001.811.0002

 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 PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:MT 6.203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, contudo não houve 

qualquer pronunciamento positivo da parte exequente quanto ao 

prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, vejo que a pretensão da parte exequente está 

prescrita (prescrição intercorrente), em vista do seu não exercício em 

determinado lapso de tempo, pelos seguintes fundamentos.

Pois bem, a presente demanda foi proposta há mais 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 

imprescindível para impedir o curso do lapso prescricional. Assim, não 

promovida à citação da parte executada no prazo previsto na lei 

processual, conclui-se que é incabível, agora, a retroação dos efeitos à 

data da propositura da ação.

Nesse sentido:

 ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA Ação de busca e apreensão Prescrição quanto 

ao pleito de cobrança de dívida líquida constante de contrato (art. 206, 

§5º, I, CPC) Ocorrência Ausência de interrupção do prazo prescricional 

com a propositura da ação, uma vez que a citação do réu não foi 
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promovida no tempo oportuno Exegese dos arts. 219 e 617 do CPC/73 A 

despeito das tentativas de localização do devedor realizadas no curso da 

lide, a citação não se consumou, o que seria imprescindível para dar 

causa à interrupção do lapso prescricional - Prescrição quinquenal 

consumada Recurso impróvido. (TJSP, Apelação cível n.º 

0204609-18.2009.8.26.0005,31.ª Câmara de Direito Privado, Relator Carlos 

Nunes, julgado em 02.08.2016).

Por fim, frise-se que não é caso de se aplicar o entendimento consagrado 

na súmula n.º 106 do STJ e positivado no art. 240, § 3.º, do CPC "A parte 

não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço 

judiciário".

Isso porque a citação apenas não se consumou em razão de desídia e 

inércia da parte autora que, embora intimada, deixou de fornecer os dados 

corretos para concretização do ato processual. O processo civil 

atualmente tem como prioridade o andamento da marcha processual, a fim 

de evitar o acúmulo de ações eternas, bem como proporcionar maior 

celeridade ao jurisdicionado na solução de seus litígios.

 Ademais, diante do princípio da razoável duração do processo, 

introduzido no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, pela 

Emenda Constitucional nº 45/2004, o processo não pode tramitar 

indefinidamente. Também pelo princípio da segurança jurídica não se pode 

permitir a cobrança por tempo indeterminado (eternizando-se o litígio).

Diante desse contexto, o reconhecimento e declaração da ocorrência da 

prescrição intercorrente é medida que se impõe.

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a ocorrência da prescrição 

intercorrente e, por consequência, JULGO EXTINTA A PRESENTE, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso V, combinado com o 

art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas. Sem condenação em honorários advocatícios.

Havendo eventual penhora/restrição, desde já fica desconstituída.

Oportunamente, arquivem-se com baixa na distribuição. Às providências 

necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 5894 Nr: 187-59.1999.811.0002

 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: CLEUSA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DE PAULA SODA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELIANA MARTINS - 

OAB:6.947/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARYDES AIRES DA COSTA - 

OAB:3750

 Código 5894

Vistos.

Trata-se de ação de ressarcimento de danos em fase de cumprimento de 

sentença proposta por Cleusa Marques da Silva em desfavor de Luiz de 

Paula Soda.

A parte autora foi devidamente intimada via DJE para proceder com os 

atos necessários para o devido prosseguimento do feito (fl. 289), porém 

nada manifestou. Em seguida foi realizada a tentativa de intimação pessoal 

da exequente para dar prosseguimento ao feito, porém esta também 

restou frustrada em razão de não ter sido localizada no endereço 

declinado nos autos, conforme se observa às fls. 292 e 296.

Na decisão de fl. 297 os autos foram remetidos para o arquivo provisório 

no ano de 2015.

À vista disso, determinou-se novamente a manifestação da parte 

interessada, contudo não houve qualquer pronunciamento positivo da 

parte exequente quanto ao prosseguimento do feito.

Após, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório

Decido

O processo é de ser extinto, sem resolução do seu mérito, haja vista que 

a inércia da parte autora está evidenciada nos autos, pois não deu 

andamento ao feito, deixando de promover ato de sua exclusiva 

incumbência, sem o qual o processo ficou impedido de prosseguir no seu 

curso normal.

Registro, apenas, a validade da intimação feita a exequente, uma vez que 

dirigida no endereço declinado nos autos, já que cumpre a ela atualizá-lo 

sempre que houver modificação temporária ou definitiva, à luz do que 

dispõe o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Posto isso, julgo extinto o processo, na forma dos incisos III e IV, do art. 

485, do Código de Processo Civil.

Sem custas remanescentes a teor do art. 90, § 3º, do CPC, sendo os 

honorários advocatícios na forma pactuada.

Transitada em julgado, deem-se baixas e arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 28 de abril de 2020.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39321 Nr: 7173-58.2001.811.0002

 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: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:MT 6.203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4.094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo de Ação de Busca e Apreensão

 Vistos, etc.

 Trata-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em 

depósito que se encontra arquivado e paralisado há mais de 15 (quinze) 

anos.

À vista disso, determinou-se a manifestação da parte interessada acerca 

de eventual ocorrência da prescrição intercorrente, 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 15 (quinze) anos, e 

até o presente momento não houve a apreensão do bem, tampouco a 

conclusão do ciclo citatório.

Importante destacar, nesse passo, que, por se tratar de ação de busca e 

apreensão, posteriormente convertida em execução de titulo extrajudicial, 

consubstanciado em cédula de crédito, o prazo prescricional aplicável à 

espécie é de cinco anos, previsto no art. 206, § 5.º, I, do CC.

Ora, estando vencidas há mais de cinco anos as parcelas do 

financiamento assumido, não pode mais a parte devedora ser considerada 

em mora, já que a dívida não é mais exigível.

Desse modo, inevitável o reconhecimento da prescrição, já que 

transcorrido o lapso quinquenal sem interrupção.

No ponto, faz-se necessária uma ponderação. Segundo o art. 202, I, do 

CC, "a interrupção da prescrição, que somente poderão correr uma vez, 

dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a 

citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei 

processual".

Verifica-se que não é a citação que interrompe a prescrição, mas o ato 

que a ordena. A data da interrupção, porém, será a da propositura da 

ação (CPC, art. 240, § 1.º; CPC/73, art. 219, § 1.º).

 Embora a interrupção da prescrição pelo despacho citatório, a lei 

determina a retroação da data em que o prazo prescricional se reputa 

interrompido: a data da propositura da ação (CPC, art. 312; CPC/263).

Todavia, conforme prevê o próprio texto do inciso I do art. 202 do CC, a 

citação deve ser concretizada no prazo que a lei processual determinar.

 O § 2.º do art. 240 do CPC, com correspondência normativa no art. 219, § 

2.º, do CPC/73, determina que incumbe à parte autora adotar, em dez dias, 

as providências necessárias para viabilizar a citação; se não o fizer, a 

prescrição não se reputará interrompida na data da propositura da ação; 

somente se considerará interrompida em momento posterior, quando então 

cumpridas as providências necessárias.

 O ônus de promover a citação consiste, basicamente, em: juntar cópia da 

petição inicial para ser encaminhada ao réu (no caso de processo em 

autos de papel CPC, art. 248,caput), adiantar as despesas com a citação e 

indicar o endereço da parte ré. No caso, a parte exequente não se 

desincumbiu desse ônus, já que não indicou endereço correto para a 

concretização do ciclo citatório.

Deveras, a citação de todos os executados não se consumou, o que seria 
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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.: 67713 Nr: 3504-89.2004.811.0002

 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: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COM. DE CEREAIS TAPAJOS 

LTDA, LORIVAL LINO DE LIMA, JOSE ALFREDO DA SILVA WEISS, RITA 

ELIZABETH GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

 Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, logo, em 

razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em 

Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

que sejam os presentes autos redistribuídos para a referida vara.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 253789 Nr: 12493-74.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERENICE GONÇALINA DE ARRUDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDSON MATOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Alberto Zanetti - 

OAB:2.229, JACY NILSO ZANETTI - OAB:2968-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONÓRIO DE 

CASTRO - OAB:MT 3.541-B

 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003084-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLZANIR FIGUEIREDO CARRIJO OAB - MT7217/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003084-13.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora não 

informou o valor do pedido de indenização por danos morais, o que na 

vigência do Novo Código de Processo Civil é obrigatório, pois deve o autor 

na sua petição atribuir à causa o valor preciso do ressarcimento 

pecuniário do dano moral pretendido, sendo, portanto, vedado ao autor 

formular pedido genérico de condenação ou apenas sugerir o arbitramento 

mínimo. Neste sentido, o art. 292, V, do NCPC, in verbis: Art. 292. O valor 

da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: (...) V – 

na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor 

pretendido; Ante o exposto, intime-se a parte autora para emendar a 

inicial, providenciando a regularização indicada abaixo, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 321, parágrafo único, do NCPC): 1. Determinar a quantia 

requerida a título de indenização por danos morais; 2. Indicar o valor da 

causa adequadamente uma vez que deverá ser equivalente a soma dos 

pedidos cumulados. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT,26 de junho 

de 2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de 

Direito Designado – Port. nº 753/2016/PRES

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005948-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANEVA BENTINHA DA SILVA DORILEO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT14888-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005948-24.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora pugna pelos 

benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinado pelo demandante, nos 

termos do art. 99, § 4º, do NCPC. Ante o exposto, intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, para juntar declaração de hipossuficiência 

devidamente assinada, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas/taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento do mérito (art. 290, NCPC). Após, certifique-se o 

necessário, e façam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 25 de outubro de 

2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito 

Designado – Port. nº 359/2017/PRES

Varas Especializadas da Fazenda Pública
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1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016703-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA CRISTINA DE ANDRADE (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MUNICIPIO DE JUARA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono estes autos intimando a parte Autora para impugnar à 

contestação do Município de Juara, no prazo de 15(quinze) dias VÁRZEA 

GRANDE, 29 de abril de 2020 ARLECI BENEVIDES DA SILVA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - 

CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1010381-46.2020.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DARCY RIBEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHÃES OAB - MT6882-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (IMPETRADO)

CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010381-46.2020.8.11.0041. IMPETRANTE: DARCY RIBEIRO IMPETRADO: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ, SECRETARIA DE SAUDE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, CUIABÁ PREFEITURA MUNICIPAL, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de mandado de segurança 

visando a internação na modalidade Home Care em favor de Darcy Ribeiro. 

Determino a intimação da Impetrante para realizar emenda à inicial, 

retificando o tipo de ação e o polo passivo da demanda, fazendo constar 

no polo passivo o Estado de Mato Grosso para fins de fixação da 

competência deste juízo, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo 

sem manifestação, retorne os autos conclusos. Às providências 

necessárias. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018893-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MELQUIADES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT15440-O (ADVOGADO(A))

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569-O (ADVOGADO(A))

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT224640-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018893-72.2019.8.11.0002. AUTOR(A): DIVINO MELQUIADES DE 

OLIVEIRA REU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Para análise da tutela 

de urgência pretendida, entendo necessária a realização de avaliação do 

paciente para apurar a necessidade de receber o tratamento home care 

requerido, vez que inexiste nos autos a avaliação do médico regulador no 

âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Para tanto, e como diligência do 

Juízo, determino novamente a equipe multiprofissional da Secretaria de 

Saúde do Município de Cuiabá e autorizo a avaliação da indicação de 

internação domiciliar, apontando a imprescindibilidade do serviço de home 

care, descrevendo, caso haja, outros aspectos que julgar relevantes, bem 

como a possibilidade de inclusão na rede de atenção básica do domicílio 

do paciente. Fixo o prazo de até 05 (cinco) dias para o cumprimento, 

ficando autorizado o encaminhamento desta decisão por Malote Digital. A 

presente decisão servirá de autorização, dispensada a expedição de 

mandado. Providencie a Secretaria as comunicações necessárias. Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003983-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALFREDO DA COSTA MACEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003983-06.2020.8.11.0002. AUTOR(A): WALFREDO DA COSTA 

MACEDO REU: 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). Trata-se ação de obrigação de fazer para internação 

involuntária de Walfredo da Costa Macedo em clínica de tratamento de 

dependência química. Determinada a emenda da inicial com laudo médico 

circunstanciado por médico especialista em saúde mental (ID 28998003), a 

parte autora manifestou-se tendo informado que o requerente encontra-se 

retido no Centro de Ressocialização de Cuiabá – CRC após agredir sua 

genitora em uma crise psicótica causada pelo uso de entorpecentes, 

motivo pelo qual não há como juntar novos laudos médicos. Os autos 

foram remetidos ao Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer 

após a nova juntada, que consignou: “Nos autos do processo, foram 

anexados relatórios médicos muito antigos, 26/11/2018 e 09/02/2019. Para 

que o NAT emita o parecer técnico, faz-se necessário o envio de um 

relatório de um médico psiquiatra atualizado com descrição dos 

tratamentos já realizados e a justificativa da internação. Considerando o 

exposto, temos a informar que Núcleo de Apoio Técnico (NAT) é um órgão 

consultivo no que tange a informações técnicas e posicionamento quanto 

à pertinência de petições de insumos e procedimentos médicos e para 

isso se faz necessário o encaminhamento dos documentos médicos 

pertinentes e informações médicas que possibilitem a emissão de parecer; 

Neste caso, é necessário relatório atualizado de um medico psiquiatra, 

conforme preconizado na Lei 10.216/2001.”. Em ID nº 28948713, foram 

colacionados os autos documentos que comprovam o andamento de 

processo criminal, constando a conversão da prisão em flagrante do 

requerente em prisão preventiva. Os autos criminais correm atualmente 

pela 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher. Eis o relato. Decido. Sobrevindo informação que o paciente é 

encontra-se detido em estabelecimento prisional em razão de decretação 

de sua prisão preventiva, entendo que a determinação de internação 

compulsória equivaleria a uma frontal interferência no processo criminal 

em andamento e no cumprimento da prisão preventiva decretada em 

audiência de custódia, sem que sua conveniência e oportunidade fosse 

analisada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher, competente para análise da questão. Logo, 

constata-se que a parte autora já encontra-se sob custódia estatal e não 

precisa desta intervenção jurisdicional que, em verdade, categorizaria 

burla ao funcionamento do sistema prisional e à decisão que decretou a 

prisão preventiva do requerente. Deste modo, caracterizada a falta de 

interesse de agir superveniente, julgo extinto o feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Sem despesas ou 

honorários, diante da gratuidade da justiça anteriormente deferida. Com o 

trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018581-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID GILIOLI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA BATISTA OAB - MT24433-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUARA (REU)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Certifico que, 

impulsiono o presente feito intimando a parte Requerente por intermédio de 

seu Procurador, para impugnar a Contestação de ID. nº 29584436 , no 

prazo de 15 (quinze) dias. VÁRZEA GRANDE, 29 de abril de 2020. 

VITORIA VIEIRA DO ESPIRITO SANTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 

VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Sentença

Sentença Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1005558-66.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARQUES ORTEGA (AUTOR(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005558-66.2019.8.11.0040. AUTOR(A): ADRIANA MARQUES ORTEGA, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de ação ajuizada em face do Estado de 

Mato Grosso objetivando a concessão de tutela de urgência para que o 

Requerido seja compelido a realizar cirurgia ortopédica em seu benefício. 

Parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT informando que não há 

urgência (não há risco de morte), não há risco para terceiros e não há 

risco de perda de oportunidade, conforme ID. n.º 22892812. Indeferida a 

tutela de urgência pretendida. Contestação do Estado (ID 24687663). Em 

réplica, a Requerente ratificou os termos da inicial. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Conheço diretamente do pedido, 

proferindo sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, por não depender a lide de maior dilação probatória. A 

tutela judicial da saúde é assunto dos mais delicados, pois envolve o 

conflito entre a dignidade da pessoa humana e a limitação dos recursos 

estatais. Conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal, 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”. O direito à saúde, por ser 

indissociável do direito à vida e à dignidade humana, tem merecido ampla 

tutela na jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal, sendo 

exemplo paradigmático a decisão proferida em 14.4.2008, por ocasião do 

julgamento do recurso registrado sob o número STA 223 AgR/PE, o qual 

foi relatado originariamente pela Ministra Ellen Gracie. Por outro lado, é 

incontestável que não há direitos absolutos. Nesse rumo, para o caso dos 

autos, verifico que não merece prosperar a pretensão autoral. Como já 

fundamentado na decisão que indeferiu a tutela de urgência, não há 

notícia acerca de negativa de atendimento a(o) demandante. Por esta 

perspectiva, não se mostra razoável, no presente caso, preterir esse ou 

aquele paciente que também se encontra na mesma fila de espera do(a) 

demandante, até mesmo porque o juízo não possui elementos suficientes 

para concluir que os demais casos são menos urgentes que o do(a) 

demandante. Ademais, não se constata negativa da prestação de saúde 

ou paralisação da fila de espera. Portanto, verifica-se que o atendimento 

de saúde está sendo disponibilizado pelos entes públicos, no limite de 

suas possibilidades materiais e orçamentárias. Fora isso, não há nos 

autos elementos concretos que indiquem real risco à vida ou à condição 

básica de saúde do(a) demandante, o que se comprova, inclusive, por 

meio de relatório médico anexado nos autos. Portanto, o indeferimento da 

pretensão da Requerente é medida impositiva. DISPOSITIVO Ante o 

exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, na forma do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais (art. 3º, inciso I, da Lei 

7.603/2001). Acerca dos honorários advocatícios, em se tratando de 

pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo direito público, deixo de 

atribuí-los à parte sucumbente. A presente sentença não sujeita ao duplo 

grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. Havendo recurso 

das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do 

recurso. Transitada em julgado, cumprida a sentença, dê-se baixa e 

arquivem-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da MM. Juiz(a) 

Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda 

Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, 

na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Havendo recurso das partes, 

remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso. 

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se. Várzea 

Grande, 6 de abril de 2020. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013947-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013947-57.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE APARECIDO DE SOUZA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de ação de 

Ação Ordinária de Obrigação de Fazer e Prestar Serviço de Saúde, com 

Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência Satisfativa em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o PROCEDIMENTO 

CIRURGICO de “ROTAÇÃO DE RETALHOS” indicada com URGENCIA pelo 

Extrato do SISREG desde a data de 23/08/2019. A tutela de urgência foi 

deferida parcialmente (ID 24653441) determinando que o Estado de Mato 

Grosso determinar ao Requerido que providencie a inclusão da parte 

Requerente José Aparecido de Souza na central de regulação para 

realização do procedimento necessário (indicação médica anexa), em 

hospital da rede pública de saúde apto a tratar da patologia que a 

acomete, observado o Enunciado nº 93, da III Jornada de Direito da Saúde 

do CNJ. Em sua contestação a parte Ré, ESTADO DE MATO GROSSO, 

suscitou preliminar de falta de interesse processual e no mérito 

impossibilidade de descumprimento da Lei Orçamentária, observância ao 

Princípio da Reserva do Possível e da Isonomia; por fim, pela 

inaplicabilidade da multa-diária. Por fim, pugnou pela improcedência da 

ação. Por fim, pugnou pela improcedência da ação. Houve réplica, porém 

não há informação do cumprimento a liminar parcialmente deferida. Eis o 

relato. Fundamento e Decido. Sem nulidades a sanar ou quaisquer outras 

questões prejudiciais, passo a análise da questão meritória. Esclarecido 

este ponto, procedo, desde logo, ao julgamento antecipado do mérito 

porque a matéria não demanda dilação probatória, na forma do Art. 355, I 

do Código de Processo Civil. Sobre o mérito e já encampando a orientação 

jurisprudencial dominante sobre a disciplina do direito fundamental de 

saúde, insculpido pela Constituição Federal ao estabelecer no artigo 196 

que esse é um dever do Estado, entendo que, se esse Estado foi 

constituído sobre a forma federativa (art. 60, § 4º, I, da CR/88), todos os 

entes - União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios - receberam 

a obrigação de promovê-lo à população de forma solidária. Esse é 

inclusive o exposto no artigo 23, II do Estatuto Maior. Seguindo esse 

mesmo caminho, a competência para a promoção da saúde deve ser 

repartida pelos Entes, conforme o estabelecido nos artigos 16 a 19 da Lei 

nº 8.080/90, que estabelece normas gerais sobre o Sistema Único. 

Destaco, ademais, com propriedade que o tema foi tratado no RE 855.178 

RG, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 16-3-2015, Tema 793, com 

reafirmação de jurisprudência em 06/03/2015 que entendeu: “Direito à 

saúde. Tratamento médico. Responsabilidade solidária dos entes 

federados. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação de 

jurisprudência. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere 

no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos 

entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um 

deles, isoladamente ou conjuntamente.” Assim, asseguro que é obrigação 

da parte Ré fornecer o medicamento e/ou o tratamento requerido com a 

inicial. Isso porque o relatório médico juntado aos autos, bem como a 

urgência nele delineada foram suficientes para a convicção “inaudita 

altera parte”, já que naquela ocasião ponderou o Juízo acerca do direito à 
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vida preponderando concretamente sobre os direitos patrimoniais 

disponíveis da Ré. Assevero que, nesse momento, que a medida 

provisoriamente determinada deve ser convertida em definitiva, sendo de 

se considerar, por óbvio, que o cumprimento da obrigação de fazer, tal 

qual delineada inicialmente foi efetivamente cumprida e está exaurida, 

prescindindo-se, inclusive, da fase de cumprimento de sentença, e sem 

atribuição de responsabilidades de eventuais perdas, pelo menos não 

nesses autos, onde sequer tal pleito foi aduzido. Dessa realidade, 

convenço-me de que o presente pedido deva ser decidido nessa ação de 

forma procedente, com as limitações da “res in judicium deducta”. Por fim, 

no tocante ao item do pedido referente à indenização por danos morais, 

tenho que não merece acolhida. Para que haja obrigação de indenizar, há 

que restar comprovado o ato ilícito e o dano moral causado. Pelas 

evidências constantes nos autos, observo que a conduta do(s) 

demandado(s) foi legal e legítima, e que não restou demonstrado o prejuízo 

imaterial alegado. DISPOSITIVO Isto posto, julgo PROCEDENTE o pedido 

inicial, na forma do Art. 487, I, do CPC, para o fim de tornar definitiva, em 

parte, a antecipação da tutela concedida parcialmente e condenar a parte 

Ré ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente, primeiramente, 

providenciar a inclusão da parte Requerente José Aparecido de Souza na 

central de regulação para realização do procedimento necessário 

(indicação médica anexa), em hospital da rede pública de saúde apto a 

tratar da patologia que a acomete, bem como, realizar o procedimento 

cirúrgico de “ROTAÇÃO DE RETALHOS” com URGENCIA, conforme o 

Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional 

de Justiça, sob pena da perda de eficácia deste decisão. Considerando 

não ter o pedido conteúdo econômico imediato, ser obrigação do Estado 

(lato sensu) em prestar assistência à saúde, por respeito ao patrimônio 

público e distribuição de serviços de saúde à coletividade, deixo de 

condená-la ao pagamento de honorários advocatícios. Sem custas 

processuais (Art. 3º, inciso I, da Lei 7.603/2001). A presente sentença 

não sujeita ao duplo grau de jurisdição, na forma do Art. 496, § 3º, do CPC. 

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” 

para o exame do recurso. Transitada em julgado, cumprida a sentença, 

dê-se baixa e arquivem-se. Projeto de sentença sujeito à homologação da 

MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. Glauber 

Eduardo de Arruda Campos Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto 

de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. P. R. I. Cumpra-se. Várzea Grande, 31 de março de 2020. JOSÉ 

LUIZ LEITE LINDOTE Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1024921-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA COSTA MENIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO LINS RIOS OAB - MT23813/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1024921-07.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA APARECIDA COSTA 

MENIN REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, MARIA 

APARECIDA COSTA MENIN ajuizou a presente ação de obrigação de fazer 

com pedido de tutela de urgência em face de ESTADO DE MATO GROSSO, 

em que relata ter sido diagnosticado com “púrpura trombocitopênica 

idiopática” (CID 10:D 69.3), e que necessita de medicamentos de alto custo 

e não fornecido pelo SUS: ELTROMBOPAG (RENOLADE) Em id 9470892, 

foi acostado o Ofício /N.A.T. nº 0781/2017, em que confirma que o 

medicamento ELTROMBOPAG (RENOLADE) não é disponibilizado pelo 

SUS. O pedido liminar foi deferido em 17/08/2017(id. 9473450), pelo juiz 

que presidia o feito à época. sendo determinado aos requeridos que 

assegurem, no prazo de 5 (cinco) dias da ciência desta decisão, o 

fornecimento do medicamento Eltrombopag, conforme laudo médico anexo, 

ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e sem 

licitação. O Estado de Mato Grosso, apesar de regularmente citado, não 

apresentou contestação. Na sequência foi intimado para juntar aos autos 

o documento mencionado no id 9717941, porem quedou-se inerte, foi 

acostada certidão de decurso de prazo para manifestação em id 

16716732. Em id. 17500574, houve declínio dos autos para o Juizado 

Especial. Em 20684703 houve determinação de envio dos autos para o 

setor psicossocial do Fórum de Cuiabá para realização de estudo social, 

pela Magistrada que presidia o feito à época. Em 21031980, foi juntado 

laudo pericial em que a equipe psicossocial relata que “a Sr.ª Elis Regina 

Menin, filha da requerente, que informou que a mãe está curada e sem 

recidivas. Relatou ainda que a médica da Sr.ª Maria Aparecida, mudou a 

medicação prescrita anteriormente, e que o SUS (Sistema Único de Saúde) 

passou a fornecer a mesma, e que em 3 meses de tratamento, a 

requerente já estava com a saúde recuperada. Em diálogo com a 

requerente, esta aparentou estar bem física e mentalmente. A Sr.ª Elis 

Regina, solicitou o arquivamento da presente ação, e informou que entraria 

em contato com o advogado para peticionar nos autos, informando da 

atual situação”. Os autos vieram de declínio de competência em id 

24255864. Eis o relato. Decido. Sobrevindo informação que a paciente não 

mais necessita fazer uso da medicação pleiteada nos presentes autos, 

logo não precisa da intervenção jurisdicional. Deste modo, caracterizada a 

falta de interesse de agir superveniente, julgo extinto o feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Sem despesas 

ou honorários, diante da gratuidade da justiça anteriormente deferida. Com 

o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. P. 

R. I. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 31 de março de 2020. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada da Fazenda Publica 

de Várzea Grande Dr. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE, para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/1995. Ericléa 

Aparecida de Souza Cavalcante Juíza Leiga

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1000569-34.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME WAGNER (EMBARGANTE)

LAIS MAISA WAGNER (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO OAB - RO2198-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Vistos em correição. Trata-se de ação anulatória de débito fiscal, com 

pedido de tutela de urgência, que Guilherme Wagner e Lais Maisa Wagner 

movem em desfavor da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso. 

Segundo consta da petição inicial, os requerentes, que eram sócios da 

empresa Lagomar Distribuidora de Alimentos LTDA ME até o ano de 2015, 

buscam a anulação dos débitos fiscais discutidos no bojo da ação 

executiva fiscal registrada sob o n. 1002643-32.2017.811.0002, em trâmite 

perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de 

Várzea Grande. A tutela de urgência foi indeferida por este juízo (ID n. 

20428906). Citado, o requerido ofertou contestação, oportunidade em que 

impugnou o valor atribuído à causa (ID n. 21208768). De acordo com a 

peça contestatória, o valor atribuído à causa (R$ 100,00) não corresponde 

à pretensão econômica dos requerentes, que consiste na anulação do 

débito postulado nos autos da citada ação de execução fiscal. Assevera 

ainda que o valor da causa equivale à quantia de R$ 86.189,38 (oitenta e 

seis mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos). Ao final, 

requerer que os requerentes promovam a complementação das custas 

processuais, sob pena de extinção. Em sede de impugnação, os 

requerentes rechaçam genericamente os argumentos apresentados na 

defesa, argumentando ao final que, acaso haja a necessidade de 

complementação, que as custas processuais sejam calculadas sob o 

valor R$ 67.796,75 (sessenta e sete mil setecentos e noventa e seis reais 

e setenta e cinco reais), em consonância com a CDA acostadas aos autos 

da ação executiva fiscal no momento da distribuição da ação. É o breve 

relato. Fundamento e decido. Nos moldes do artigo 291 do Código de 

Processo Civil – CPC, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que 

não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. A esse despeito, o 

professor Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que a exigência de 

atribuição do valor da causa repercute em vários aspectos do processo, 

como a fixação de competência, definição do rito procedimental, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 266 de 379



recolhimento de taxas judiciária, dentre outros (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 8ª ed. – 

Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 530). Com efeito, para a correta 

atribuição do valor da causa, a Lei Processual, em seu artigo 292, 

estabeleceu critérios específicos para o cálculo do valor da causa, a 

seguir transcritos: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial 

ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma 

monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de 

outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; II - na 

ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor 

do ato ou o de sua parte controvertida; III - na ação de alimentos, a soma 

de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor; IV - na ação de 

divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área 

ou do bem objeto do pedido; V - na ação indenizatória, inclusive a fundada 

em dano moral, o valor pretendido; VI - na ação em que há cumulação de 

pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles; VII - 

na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor; VIII - na 

ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal. § 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. § 3º O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor 

da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial 

em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em 

que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. No caso 

dos autos, os requerentes buscam a anulação do débito constituído na 

CDA que instrui a ação de execução fiscal registrada sob o n. 

1002643-32.2017.811.0002, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da 

Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que corresponde ao 

valor de R$ 67.796,76 (sessenta e sete mil, setecentos e noventa e seis 

reais e setenta e seis centavos). Assim, fica evidente a incorreção do 

valor da causa, atribuído na quantia de R$ 100,00 (cem reais), posto que 

não corresponde ao proveito econômico perseguido pelos requerentes, 

que, como dito, consiste na anulação do débito fiscal de R$ 67.796,76 

(sessenta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e setenta e seis 

centavos), consoante preleciona o inciso II do artigo 292 do CPC. A 

propósito, não merece acolhimento o valor sugerido pelo requerido, na 

monta de R$ 86.189,38 (oitenta e seis mil, cento e oitenta e nove reais e 

trinta e oito centavos), haja vista que o valor da causa deve coincidir com 

o valor do débito fiscal (R$ 67.796,76) corrigido até a propositura da ação. 

Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito 

fiscal – Auto de Infração – ITBI – Impugnação ao valor da causa acolhido 

para corresponder ao valor do débito atualizado – Autor que havia 

estipulado o valor da causa tão somente no valor do imposto, sem adição 

da multa e da correção - Pretensão à reforma da decisão proferida sob a 

égide do CPC/73 – Inadmissibilidade - Valor da causa deve corresponder 

ao valor do débito fiscal corrigido no momento do ajuizamento da ação – 

Inteligência do art. 259, inc. I, do CPC/73 (correspondente ao art. 292, incs. 

I e II do CPC/15) - Decisão mantida – Agravo desprovido. (TJSP - Agravo 

de Instrumento 2210294-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Roberto Martins 

de Souza; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro Central - 

Fazenda Pública/Acidentes - 7ª Vara de Fazenda Pública; Data do 

Julgamento: 27/02/2020; Data de Registro: 27/02/2020) AGRAVO 

INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO 

ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. 

1. A regra geral do artigo 291 do CPC prevê que o valor da causa deve 

corresponder, o mais próximo possível, ao proveito econômico buscado 

na demanda. 2. Em se tratando de ação anulatória de débito fiscal o valor 

da causa corresponde ao montante apurado nos autos de lançamento 

impugnados pela contribuinte. Precedentes jurisprudenciais. 3. Os 

argumentos trazidos no recurso não se mostram razoáveis para reformar 

a decisão monocrática. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRS - 

Agravo, Nº 70077182756, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 23-05-2018) 

PROCESSUAL CIVIL - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA: 

VALOR DA CAUSA MAJORADO - CORRESPONDÊNCIA COM A 

PRETENSÃO ECONÔMICA DA LIDE (ART. 295 DO CPC) - ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL - VALOR DA CAUSA QUE DEVE CONSIDERAR O DÉBITO 

FISCAL CORRIGIDO NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. O valor da causa deve 

sempre corresponder ao valor econômico buscado pelo autor (art. 295 do 

CPC). 2. Se o autor, em ação anulatória de débito fiscal, atribui à causa 

valor menor de que o benefício econômico buscado, o valor deve ser 

majorado para corresponder a esse débito fiscal, corrigido até à época da 

propositura da ação, restando evidente o equívoco de considerar o valor 

correto, aquele correspondente ao valor do débito à época dos fatos 

geradores. 3. Agravo de instrumento não provido. 4. Peças liberadas pelo 

Relator, em Brasília, 9 de outubro de 2012., para publicação do acórdão. 

(TRF1 - AG 0031295-70.2012.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL 

LUCIANO TOLENTINO AMARAL, TRF1 - SÉTIMA TURMA, e-DJF1 

19/10/2012 PAG 1375.) Deste modo, considerando que o débito fiscal 

deverá ser corrigido até a data da propositura da ação (24/01/2019), o 

valor correto a ser atribuído à causa é de R$ 71.553,31 (setenta e um mil, 

quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e um centavos), conforme 

cálculo em anexo. Registre-se, por fim, que, inexoravelmente, a 

adequação do valor da causa irá refletir no valor das custas processuais, 

as quais deverão ser objeto de complementação, nos termos do artigo 293 

do CPC. Diante do exposto, com fundamento nos artigos 292 e 330, inciso 

III, ambos do Código de Processo Civil – CPC, ACOLHO a preliminar de 

impugnação ao valor da causa, FIXO o valor da causa em R$ 71.553,31 

(setenta e um mil, quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e um 

centavos), correspondente ao valor do débito fiscal, corrigido até a data 

da propositura da ação e DETERMINO a intimação dos requerentes, por 

intermédio de seu(seus) procurador(es), para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, promovam a complementação das custas de distribuição, 

sob pena de extinção do processo. Transcorrido in albis o prazo para 

manifestação, certifique-se. Por fim, façam-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema PJE. Wladys R. 

Freire do Amaral Juiz de direito

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1020241-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORAIDE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Varas Criminais

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 509502 Nr: 18735-05.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS SILVA MESQUITA, JONATAN 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Isto posto, julgo improcedente a denúncia para ABSOLVER os acusados 

DOUGLAS SILVA MESQUITA e JONATAN FERREIRA DA SILVA, 

suficientemente qualificados nos autos, da imputação que lhe são 

atribuídas, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal, 

determinando desde já as respectivas baixas e anotações 

pertinentes.Intime-se o acusado Jonatan Ferreira da Silva para a 

restituição do numerário apreendido no feito (depósito judicial de fl. 36), 

consignando no mandado que, caso não compareça para a retirada, no 
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prazo de 90 (noventa) dias, os valores serão depositados em favor do 

Juízo de ausentes.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a 

incineração da droga apreendida. O termo comprobatório deverá vir aos 

autos.Publique-se. Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, 28 

de abril de 2020.Moacir Rogério Tortato. Juiz de Direito.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 611345 Nr: 4127-94.2020.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURILIO FELIPE DE ALMEIDA ORTIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO HENRIQUE SILVA 

MIRANDA DE SOUZA GOMES - OAB:27690/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU PARA NP PRAZO LEGAL 

APRESENTAR DEFESA PRELIMINAR.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 613215 Nr: 5189-72.2020.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO HENRIQUE DURIGON, FERNANDO 

SILVEIRA MOREIRA, VANESSA ANACLETO DO NASCIMENTO, ALFREDO 

VAGNER DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pelo 

indiciado DANILO HENRIQUE DURIGON, através de Advogado constituído, 

com o qual não concorda o Ministério Público.

Analisando detidamente os autos, observo que nenhum fato novo foi 

trazido pela Defesa do indiciado capaz de revogar a prisão preventiva já 

decretada.

Registro, por oportuno, que o quadro de saúde alegado pela Defesa não 

constitui fato novo à embasar a soltura do indiciado, mormente quando não 

restou comprovado que ele, efetivamente, não esteja recebendo os 

cuidados médicos de que necessita no estabelecimento prisional.

Com estas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido.

OFICIE-SE à Delegacia de Polícia solicitando informações quanto à 

conclusão do Inquérito Policial.

 INTIMEM-SE.

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: 1011071-95.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARETUZA KATIKA AIURA PARREIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE HERMANDO LACERDA OAB - MT27958/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELTUR EIRELI - ME (TESTEMUNHA)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (TESTEMUNHA)

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

 

PROCESSO n. 1011071-95.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ARETUZA 

KATIKA AIURA PARREIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DANIELLE 

HERMANDO LACERDA POLO PASSIVO: GELTUR EIRELI - ME e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 16/06/2020 Hora: 14:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 29 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: 1006220-13.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA MARIA CORREA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006220-13.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA - MT24798-O, da data designada 

para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 15:10 , devendo comunicar seu(ua) 

cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, implicará 

na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, inciso I, 

da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 29 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 29/04/2020 

07:13:32

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003510-20.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE FLORIANO CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO DA SILVA OAB - MT17657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo n. 1003510-20.2020.8.11.0002 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERIDO: FILINTO 

CORREA DA COSTA JUNIOR - MT11264-O, para apresentar as 

contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 

42, § 2º, da Lei 9.099/95. VÁRZEA GRANDE, 29 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

29/04/2020 07:38:21

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000427-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-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: 1000427-93.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT16263-O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (ADVOGADO(A))

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-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: 1011075-35.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA DE OLIVEIRA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1011075-35.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:TANIA DE 

OLIVEIRA LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO 

COSTA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 

16/06/2020 Hora: 15:10 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 . 29 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)

 

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: 

1011033-83.2020.8.11.0002 Intima-se a parte autora, nos termos dos 

artigos 319 e 320 do CPC, para no prazo de 15 dias apresentar aos autos 

comprovante de residência atualizado em nome próprio emitido com no 

máximo 90 (noventa) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Assinado 

eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 29/04/2020 08:12:57

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019264-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE ARAUJO SANTOS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANIA DE SOUSA OLIVEIRA PRADO OAB - MT18513-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

 

Audiência Conciliação juizado designada para 29/01/2020 13:55 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011400-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO TIMOTEO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO JUIZADO DESIGNADA PARA 31/10/2019 14:55 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011400-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO TIMOTEO DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT18838-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1011400-44.2019.8.11.0002 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: ELLEN 

CRISTINA GONCALVES PIRES - SP131600-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, 29 de abril de 2020. 

Assinado eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 

29/04/2020 08:19:36

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009884-52.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 

1009884-52.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 27/05/2020 Hora: 17:10 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 29/04/2020 

08:26:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009885-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON JOSE DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1009885-37.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 27/05/2020 Hora: 17:25 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 29/04/2020 

08:30:33

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010372-07.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE RIBEIRO NETO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO ANSELMO MALHADO DE OLIVEIRA OAB - MT21881/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REU)

 

Processo n. 1010372-07.2020.8.11.0002 I N T I M A Ç Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

RODRIGO ANSELMO MALHADO DE OLIVEIRA - MT21881/O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 16/06/2020 Hora: 14:25 , devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. VÁRZEA GRANDE, 29 de abril de 2020. Assinado 

eletronicamente por: ANA LEIA CANDINE RAMOS ARANTES 29/04/2020 

08:35:18

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016990-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE FARIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE RIBEIRO DE OLIVEIRA FARIAS OAB - MT16626-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (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: 1011078-87.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIA BASTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011078-87.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FABIANA MARIA 

BASTOS DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS 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: 17/06/2020 Hora: 12:55 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 29 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: 1011529-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA PROENCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-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))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

607326-3

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011081-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA MARIA BASTOS DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011081-42.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:FABIANA MARIA 

BASTOS DE ARRUDA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS 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: 17/06/2020 Hora: 12:55 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 29 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: 1013937-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAIBER VACA DOMINGUEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimar os patronos do autor, para informar os dados bancários de um dos 

procuradores que estão relacionados na procuração juntada na inicial, 

para expedição de alvará

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1011619-57.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IMPERIAL DESPACHANTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT OAB - MT14360-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - SP335279-O 

(ADVOGADO(A))

 

Certifico que foi expedido alvará em favor da reclamada com o n. 

607657-2

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014047-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES OAB - MT22849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

607659-9

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018668-52.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITINA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO RODRIGUES VILELA OAB - MT22537/O (ADVOGADO(A))
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KALAHAN BARBOSA DE MORAIS OAB - MT26180/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que foi expedido alvará em favor do patrono do autor com o n. 

607663-7

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008024-16.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA APARECIDA 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)

 

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, bem como colacione aos autos comprovante 

de residência atualizado e em nome próprio ou documento que comprove 

vinculo com a parte autora. A não apresentação dos documentos implicará 

em indeferimento da inicial, (Art. 321, Parágrafo único do CPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003980-51.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO MARCIO BORGES MODESTO OAB - MT15947-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação do patrono da parte requerente/recorrida, para que apresente 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011086-64.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA SOLANGE DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011086-64.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LARISSA 

SOLANGE DE CAMPOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FERNANDA 

RIBEIRO DAROLD, BERNARDO RIEGEL COELHO POLO PASSIVO: AVON 

COSMÉTICOS LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 15:25 , no endereço: 

AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, 

VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 29 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: 1011089-19.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ANDRE ARRUDA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA PANIAGO OAB - MT16998/-O (ADVOGADO(A))

EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS OAB - MT17703-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011089-19.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:DIEGO ANDRE 

ARRUDA TAQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EMILENE SOYANE 

DA SILVA MATOS, ANA PAULA PANIAGO POLO PASSIVO: EDITORA E 

DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 16/06/2020 Hora: 

15:25 , no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO 

MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 29 

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: 1015194-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR BORGES FERREIRA DA ROCHA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT18330/O 

(ADVOGADO(A))

RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT10609-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))

 

Intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004018-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS RIGOL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões ao Recurso 

Inominado interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010288-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO SOUTO (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 

VÁRZEA GRANDE AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 Processo nº: 

1010288-06.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono para conhecimento e 

comparecimento à Audiência de Conciliação. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 08/06/2020 Hora: 13:40 

Assinado eletronicamente por: MARCI FERRI CARVALHO DIAS 29/04/2020 

13:29:42

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011103-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REU)

 

PROCESSO n. 1011103-03.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:JOAO PEDRO DE 

SOUZA OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANA MARCIA 

SOARES MODESTO POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 15:40 , no 

endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 29 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: 1011111-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CEZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA HINTZE OAB - MT214890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1011111-77.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MAURO CEZA 

DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: BRUNO FERREIRA HINTZE 

POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 16/06/2020 Hora: 15:40 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 29 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: 1000823-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DAS GRACAS MORAES (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: 

1000823-70.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 5 dias, manifestar-se ao AR Positivo juntado, requerendo o que 

entender de direito. Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E 

SILVA 29/04/2020 15:30:24

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001576-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA PEREIRA NETA (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: 

1001576-27.2020.8.11.0002 Intima-se o patrono da parte autora para, no 

prazo de 5 dias, manifestar-se ao AR Positivo juntado, requerendo o que 

entender de direito. Assinado eletronicamente por: LETICIA COSTA E 

SILVA 29/04/2020 15:34:29

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003080-68.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYNA GOMES 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: 

1003080-68.2020.8.11.0002 INTIMA-SE o Patrono (a) do Autor (a), para 

manifestar-se acerca do MOV. retro, requerendo o que entender de direito 

Assinado eletronicamente por: FRANCIELY MARINHO PORTELA 

29/04/2020 15:53:13

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011115-17.2020.8.11.0002

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

LUCIANA SOARES ORIONE OAB - 570.906.451-34 (REPRESENTANTE)

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT4807-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (REU)

 

PROCESSO n. 1011115-17.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:LUCIANA 

SOARES ORIONE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: SARA DE LOURDES 

SOARES ORIONE E BORGES POLO PASSIVO: AGEMED SAUDE S/A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO Data: 16/06/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 29 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: 1011117-84.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATHAYDE MARTINS PEREIRA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA OAB - MT16107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011117-84.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:ATHAYDE 

MARTINS PEREIRA FILHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LARISSA 

MARQUES DE ARRUDA E SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO e 

outros FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO II Data: 16/06/2020 Hora: 15:55 , no endereço: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 29 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: 1011120-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE PELLIZZONI VERAS GADELHA OAB - MT18545/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011120-39.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:REGIANE DA 

SILVA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE PELLIZZONI 

VERAS GADELHA 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: 16:10 , no 
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endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 29 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: 1015671-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA INFANTIL DANIELLE SIMAS EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA SOUTO OAB - MT14019-O (ADVOGADO(A))

RAFAEL SILVA SOUTO OAB - MT14018-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUELLEN BORGES DE AMORIM (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: 

1015671-96.2019.8.11.0002 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 

29/04/2020 16:49:44

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011122-09.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1011122-09.2020.8.11.0002 POLO ATIVO:MARCELO 

ALVES DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: THIAGO SANTANA 

SILVA POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, 

das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO II Data: 16/06/2020 Hora: 16:10 , 

no endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO, 1010, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 . 29 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018498-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DA COSTA LEITE FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1018498-80.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: SONIA FRASSETTO 

EXECUTADO: MARCO ANTONIO DA COSTA LEITE FILHO Visto. Defiro a 

penhora on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado 

infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também não obteve êxito. 

Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 10 

dias. Nada requerendo, voltem os autos conclusos para extinção. 

Juntem-se os extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello 

Isernhagen Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1007902-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HYGOR CESAR DA SILVA COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL CELINO DA SILVA OAB - MT0012961A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1007902-37.2019.8.11.0002. EXECUTADO: BANCO BRADESCO SA 

EXEQUENTE: HYGOR CESAR DA SILVA COSTA Visto. Defiro a penhora 

on line via BACENJUD dos valores executados, sendo o resultado 

infrutífero ou insuficiente para garantir a execução. Assim, procedo à 

busca de veículos no Sistema RENAJUD, que também não obteve êxito. 

Intimo a parte exequente para indicar bens à penhora, no prazo de 10 

dias. Nada requerendo, arquivem-se os autos com baixa. Juntem-se os 

extratos respectivos. Cumpra-se. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011103-03.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA MARCIA SOARES MODESTO OAB - MT13343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011103-03.2020.8.11.0002. AUTOR: JOAO PEDRO DE SOUZA OLIVEIRA 

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

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA, aduzindo a parte autora que locava um imóvel até 

dezembro/2019, e ao entregar o mesmo pagou a última fatura em conjunto 

com o custo do desligamento, se surpreendendo ao tentar financiar a 

casa própria e ser informado que seu nome está negativado pela 

concessionária em relação a uma fatura de fevereiro/2020, que 

independentemente quitou também, e tentando resolver 

administrativamente não obteve sucesso. Desta forma, requer concessão 

de liminar para que seu nome seja excluído do banco de dados dos 

serviços de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 

(quinhentos 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 consulta SCPC (id. 31644996) em que consta o 

apontamento suscitado no valor de R$ 38,42 (trinta e oito reais e quarenta 

e dois centavos), incluso em 26.02.2020, bem como as faturas 

mencionadas e o comprovante de pagamento (id. 31645003 e 31645004) 

restrição única e recente, coadunando com a narrativa apresentada, 

autorizando o deferimento da liminar pugnada. Ademais, verifico ausência 

de perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que a qualquer tempo 

(CPC/2015, art. 300) e até por ocasião do julgamento final, poderá 

perfeitamente ser revogada esta decisão. Ex positis, DEFIRO a 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA pleiteada, e via de consequência, ORDENO A 

SUSPENSÃO da inscrição do nome da parte autora em relação ao débito 

discutido nos autos, até ulterior deliberação. DETERMINO que se oficie ao 

órgão restritivo para que efetive a SUSPENSÃO da inscrição, no prazo de 

02 (dois) dias úteis, a partir da intimação desta decisão, sob pena de 

aplicação de multa diária a ser arbitrada. Defiro a gratuidade de justiça 

com escoro nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do 

Novo Código de Processo Civil. Outrossim, em consonância com o 

disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, DEFIRO a 

INVERSÃO do ÔNUS da PROVA à parte REQUERENTE. CITE-SE a parte 

REQUERIDA para COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, 

fazendo constar do mandado que o não comparecimento à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte requerente, 
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e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Requerente implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). Após, à parte Requerente para, querendo em igual 

prazo, apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. IMPORTANTE: Em 

razão da suspensão temporária dos prazos processuais (Resolução 

313/2020 do CNJ), excepcionalmente conclamo as partes, independente 

da audiência de conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos 

para apresentar proposta de acordo escrito, e em caso de não haver 

acordo, apresentar contestação, impugnação à contestação e a praticar 

regularmente os atos processuais, de forma a manter o Poder Judiciário 

em funcionamento e atender à celeridade esperada dos Juizados 

Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão dos prazos não haverá 

sanção processual em caso de ausência de manifestação, mas que a 

cooperação entre os atores processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível 

para que a comunidade jurídica amenize as consequências nefastas da 

pandemia que a todos assola. Intimem-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011111-77.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CEZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FERREIRA HINTZE OAB - MT214890-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1011111-77.2020.8.11.0002. AUTOR: MAURO CEZA DA SILVA REU: 

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

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA INIBIR SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, aduzindo a parte autora que é 

responsável pela unidade consumidora UC 6/409851-3, e que recebeu 

duas faturas para vencimento em 29.05.2020, em conjunto com Carta ao 

Cliente afirmando ter ocorrido desvio de energia no ramal de entrada, 

vistoria da qual não presenciou, valor exorbitante e não condizente com 

seu consumo, informando que tentou resolver administrativamente junto ao 

PROCON, mas sem sucesso. Por essas razões, requer a concessão da 

medida liminar a fim de que a requerida se abstenha de efetivar o corte de 

seu fornecimento, sob pena de multa diária a ser arbitrada. Decido. 

Compulsando os autos, a priori, evidencia-se que os fatos narrados na 

exordial apresentam-se verossímeis, porquanto consta dos documentos 

juntados as faturas (id. 31647840) da recuperação de consumo que 

somam R$ 1.002,71, (um mil e dois reais e setenta e um centavos), a Carta 

ao Cliente (id. 31648442), a reclamação perante o PROCON (id. 

31648448), o oferecimento de parcelamento das faturas questionadas (id. 

31648447) sem a resolução da questão, bem como o TOI sem a assinatura 

do autor e com observação de que deixaram uma via na caixa de correios 

(id. 31648451), coadunando com as alegações da requerente, por ora, 

autorizando o deferimento liminar. Nos autos, tem-se como PRETENSÃO 

INICIAL é a ABSTENÇÃO DE CORTE e/ou RESTABELECIMENTO da 

ENERGIA ELÉTRICA, produto indispensável nos dias atuais, cuja 

suspensão abrupta no fornecimento traz ao consumidor DANOS de 

GRAVE e DIFÍCIL REPARAÇÃO. Desse modo, de acordo com a 

DOCUMENTAÇÃO juntada aos autos, bem como a IMPORTÂNCIA do 

FORNECIMENTO de ENERGIA ELÉTRICA nos dias atuais, não só pelo 

conforto, mas para a conservação de alimentos, remédios, etc., o PERIGO 

da DEMORA está DEMONSTRADO. Friso ainda, que a eventual 

CESSAÇÃO da TUTELA que ora se concede, é reversível, remetendo a 

situação ao status que ante. Com essas considerações, preenchidos os 

requisitos do artigo 300 do CPC/2015, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA de URGÊNCIA e, por conseguinte, DETERMINO que a 

parte Requerida se ABSTENHA de realizar o corte no fornecimento de 

energia elétrica na UC 6/409851-3 em razão do débito ora discutido, e 

caso já tenha cortado que RESTABELEÇA EM ATÉ 04 HORAS O 

FORNECIMENTO da energia elétrica na referida unidade consumidora, bem 

como ORDENO a SUSPENSÃO da cobrança do débito ora questionado, e 

que não seja realizada a inscrição do nome da parte reclamante em 

relação ao mesmo débito até o julgamento final da lide, até ulterior 

deliberação, sob pena de multa diária a ser fixada. CIENTIFIQUE-SE a parte 

Requerida, de que se caso haja descumprimento da presente decisão, 

será o seu representante legal responsabilizado civilmente e criminalmente 

(art. 71 - CDC), sem prejuízo da aplicação da multa diária a ser arbitrada 

por este juízo. Esta decisão não isenta a parte autora do pagamento das 

faturas vencidas e vincendas, inclusive o débito ora discutido, caso a 

ação seja julgada improcedente. Defiro a gratuidade de justiça com escoro 

nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95 c/c artigos 98 e 99 do Novo Código de 

Processo Civil. Outrossim, DEFIRO desde já, a aplicação da inversão do 

ônus da prova, em face da reclamada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, 

do Código de Defesa do Consumidor. CITE-SE a parte RECLAMADA para 

COMPARECIMENTO em AUDIÊNCIA de CONCILIAÇÃO, fazendo constar do 

mandado que o não comparecimento da parte reclamada à audiência 

implicará em confissão e revelia (art. 20, Lei n.º 9.099/95), presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados na inicial pela parte reclamante, 

e será proferida pelo magistrado, sentença (art. 23, Lei n.º 9.099/95), 

oportunidade em que poderá oferecer DEFESA ESCRITA ou ORAL, por 

meio de advogado, ou DEFESA ESCRITA no PRAZO de até 05 (cinco) dias 

após a realização da audiência, ressalvando, ainda que a ausência da 

parte Reclamante implicara em extinção e arquivamento dos autos (art. 51, 

I, da Lei n.º 9.099/95). APÓS, à parte Reclamante para, em igual prazo, 

apresentar IMPUGNAÇÃO à CONTESTAÇÃO. Intimem-se. Se necessário, 

expeça-se o competente Mandado e, desde já defiro as benesses do art. 

212 do CPC/2015, ficando autorizado o cumprimento pelo(a) oficial(a) de 

justiça de plantão, também se necessário. IMPORTANTE: Em razão da 

suspensão temporária dos prazos processuais (Resolução 313/2020 do 

CNJ), excepcionalmente conclamo as partes, independente da audiência 

de conciliação, a comparecer espontaneamente aos autos para 

apresentar proposta de acordo escrito, e em caso de não haver acordo, 

apresentar contestação, impugnação à contestação e a praticar 

regularmente os atos processuais, de forma a manter o Poder Judiciário 

em funcionamento e atender à celeridade esperada dos Juizados 

Especiais. Ressalto que em virtude da suspensão dos prazos não haverá 

sanção processual em caso de ausência de manifestação, mas que a 

cooperação entre os atores processuais (art. 6º, CPC) é imprescindível 

para que a comunidade jurídica amenize as consequências nefastas da 

pandemia que a todos assola. Intimem-se. Às providências. VIVIANE 

BRITO REBELLO ISERNHAGEN Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020165-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VERA MARIA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APORSEG PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1020165-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VERA MARIA DE MORAES 

REQUERIDO: APORSEG PROMOTORA DE VENDAS LTDA - ME PROJETO 

DE SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS Narrou a parte autora que é 

possuidora de uma conta salário da instituição Caixa Econômica Federal, 

afirmou que suportou desconto indevido, provido pela parte requerida, no 

valor de R$ 78,23, afirmou não ter firmado contrato com a requerida. Nos 

pedidos requereu a cessação dos descontos, a restituição em dobro e a 

reparação por danos morais. A defesa não compareceu à audiência de 

conciliação e não apresentou contestação. Salienta-se que é dispensado 

o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2.FUNDAMENTOS 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Revelia Atesto que a defesa, 

devidamente citada, manteve-se inerte, não compareceu à audiência de 

conciliação e não apresentou contestação. Nos termos do artigo 20 da Lei 

nº 9.099/95, deve ser reconhecida a revelia da parte ré, com efeito, as 
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alegações de fato da parte autora presumem-se verdadeiras. Mérito Insta 

assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final de prestação 

do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. No 

caso, além da presunção da veracidade dos fatos narrados na inicial, a 

parte autora provou o fato constitutivo do seu direito, vez que juntou aos 

autos a prova dos descontos efetuados pela requerida, realizado em 

novembro e dezembro de 2019 (Id. Num. 27534317 - Pág. 1. Num. 

27534311 - Pág. 1). Sendo assim, constata-se que os descontos 

ocorreram de forma indevida, vez que a não há provas que atestem a 

legitimidade do desconto. Em relação à restituição faz jus a parte 

consumidora a restituição da quantia paga indevidamente, que deverá 

ocorrer em dobro. Pois, o consumidor cobrado em quantia indevida e 

efetuar o pagamento, terá direito de receber valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso. Veja: Consoante a inteligência do Art. 42, parágrafo 

único, do CDC, 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. Assim, verifico que no caso em análise, presentes estão os 

requisitos para aplicar à sanção, pois o consumidor foi cobrado por 

quantia indevida, pagou a quantia indevida, e mais a ré não provou que 

ocorreu em engano justificável capaz de afastar a sanção de devolução 

em dobro. No mesmo sentido foi a decisão da Turma Recursal de Mato 

Grosso: “(...)Não havendo prova da contratação de consórcio os 

descontos insistentes em conta corrente são indevidos, o que enseja a 

responsabilização material para restituição do valor debitado em dobro e 

pagamento de indenização por dano moral, sobretudo se não houve 

devolução na via administrativa, mesmo após acordo no PROCON. 

Havendo comprovação dos insistentes descontos e das constantes 

reclamações administrativas, inclusive no PROCON, não há se falar em 

mero aborrecimento, principalmente quando comprovado que os 

descontos prejudicaram as finanças do consumidor e implicaram na 

devolução de cheque e restrição do nome do consumidor por terceiras 

empresas. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença 

parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (N.U 

8010202-17.2015.8.11.0025, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 07/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019).”. O 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entendeu: “2- Resta-se 

incontroverso nos autos a ilegal cobrança por parte das apelantes, haja 

vista que não comprovado nos autos que houve autorização da apelada 

na contratação, o que culminou nos descontos em sua conta bancária e 

dá direito ao ressarcimento em dobro do valor indevidamente cobrado, nos 

termos do art. 42 , parágrafo único , do Código de Defesa do Consumidor . 

3- A cobrança indevida à apelada, por si só, não gera indenização, diante 

da ausência de comprovação de constrangimento à ordem moral. (Ap 

145016/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017).”. 

Nota-se, ainda, que o autor apresentou protocolo para demonstrar que 

tentou resolver o impasse na via extrajudicial, porém a requerida deixou de 

solucionar a questão. Id. Num. 27534312 - Pág. 1. Dessa maneira, 

evidenciado o mau atendimento e descaso ao consumidor é direito básico 

a efetiva prevenção, reparação de danos patrimoniais e morais, 

individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). O descaso e má 

prestação do serviço ao consumidor configura ato ilícito, e, o artigo 186 do 

Código Civil ressalta: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda 

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. Cumpre à empresa ré 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 havendo dúvida de que a conduta da ré provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral. Destaca-se que a circunstância em apreço ultrapassou os 

limites do mero aborrecimento ou dissabor, na medida que o autor 

suportou desconto indevido em sua conta salário, devendo, portanto, a ré 

ser responsabilizada. Ressalta-se que a indenização por dano moral deve 

ser razoável e cumprir sua dupla finalidade, de reprovar e punir o ofensor 

pelo ato ilícito cometido e reparar a vítima pelo sofrimento moral 

experimentado. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta a conjuntura 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. Fundamentação apresentada 

passo a opinar. 3. DISPOSITIVO Em face do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA 

TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA 

DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL PARA: 1) DECLARAR 

indevidos os descontos efetuados na conta salário da parte autora nos 

valores de R$ 78,23 (setenta e oito reais e vinte e três centavos); 2) 

CONDENAR a requerida restituir em DOBRO a parte autora a quantia total 

de R$ 156,46 (mil e seis reais e vinte e sete centavos), com correção 

monetária, indexada pelo INPC, mais juros simples de mora de 1%, ao mês, 

contabilizados a partir do desembolso (02/12/2019); 3) CONDENAR a 

requerida restituir em DOBRO a parte autora a quantia total de R$ 156,46 

(mil e seis reais e vinte e sete centavos), com correção monetária, 

indexada pelo INPC, mais juros simples de mora de 1%, ao mês, 

contabilizados a partir do desembolso (02/11/2019); 3) CONDENAR a ré a 

reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) 

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 da citação; 4) CONCEDER à parte autora os 

benefícios da justiça gratuita em eventual recurso; Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019002-86.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELEILSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019002-86.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELEILSON DOS SANTOS 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 1. SÍNTESE DOS FATOS 

Trata-se de ação declaratória por inexistência de débito e indenização por 

danos morais. Relatou a parte autora que ficou surpresa com inscrições 

indevidas em seu nome nos serviços de proteção ao crédito. Aduziu 

desconhecer os débitos e os contratos que deram origem as inscrições. 

Nos pedidos, requereu a declaração da inexistência dos débitos, o 

cancelamento das inscrições e a reparação por danos morais. Na 

contestação, a parte ré se opôs aos fatos e pedidos apresentados na 

inicial e defendeu a legitimidade das inscrições. É a síntese dos fatos, 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. - Ausência da parte autora na audiência 
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de conciliação Compulsando os autos verifica-se que a parte autora 

deixou de comparecer à audiência, sem qualquer justificativa, entretanto, a 

parte reclamada já havia sido citada, bem como, apresentado sua 

contestação, inclusive juntando diversos documentos que comprovam a 

relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do débito outrora 

cobrado. Sabe-se que a informatização do processo judicial veio como 

meio teoricamente eficaz para garantir a celeridade da tramitação 

processual, esperança de um processo viável, célere e econômico. 

Assim, o acompanhamento pelos patronos das partes pode ocorrer a 

qualquer hora,  estando disponível  para consul tar  os 

andamentos/movimentos, visualizar petições anexadas por quaisquer 

patronos ou servidores judiciais que movimentam/peticionam os processos 

judiciais eletrônicos com assinatura digital. Nota-se neste Juizado o 

elevado número de processos, certamente com o intuito de evitar um 

possível julgamento de improcedência com a condenação de litigância de 

má-fé, cuja parte autora deixa de comparecer à audiência de conciliação, 

“abandonando o processo”, após a juntada da Contestação (anexada 

antes da audiência de conciliação e com diversos documentos que 

comprovam a relação contratual entre as partes), a qual pode ser 

visualizada pelas partes e seus patronos como mencionado acima. 

Ressalte-se que quem litiga de má-fé prejudica não só a parte adversa, 

mas todo o sistema processual, e conforme o art. 80 do Código de 

Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que: II- alterar a 

verdade de fatos; Nas palavras Tereza Arruda Alvim Wambier, “a conduta 

de alterar a verdade dos fatos prevista no inciso I do art. 77, assim, aquele 

que alega fato inexistente, nega fato existente ou mesmo dá uma falsa 

versão para fatos verdadeiros, incide na conduta, violando o dever 

processual.” (Primeiros comentários ao novo código de processo civil: 

artigo por artigo, coordenação Teresa Arruda Alves Wambier...[et al.]. 

1.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 158), III- usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; Seguindo, ainda, o pensamento de 

Wambier, “este inciso traz a situação da parte usar do processo para 

conseguir objetivo ilegal, ou seja, aquele que litiga almejando, ao fim do 

pleito, alcançar objetivo que sabe ser contrário ao ordenamento jurídico, 

age de má-fé.” (ob. cit. pg. 158) Já haviam sido identificados os casos de 

desistência após a apresentação de contestação com documentos, com 

intuito de evitar eventual condenação, motivo, pelo qual foi emitido o 

enunciado 90 do FONAJE, com alteração da sua redação, realizada no 

XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG, que dispõe: “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”. A alteração do enunciado acima disposto decorreu de 

fato de conhecimento comum, de que no exercício da jurisdição somos 

desafiados a identificar qual das partes é realmente a vítima, visto que, 

todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem por objeto 

fraudes e negativações indevidas se aportam no Judiciário. Ora, não 

podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação ou, como neste caso, deixam 

de comparecer com a parte autora nas audiências de conciliação, 

devendo o Juízo ter o mesmo rigor nessa situação a exemplo daquela 

objeto do enunciado 90 do FONAJE. Por essas razões, deixo de extinguir 

a ação pela contumácia, ante a evidência de litigância de má-fé e passo ao 

julgamento de mérito. Registra-se que a prova documental é suficiente 

para formar convencimento, oportuno se faz o julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito No caso, constata-se a 

existência da relação jurídica e da legitimidade da inscrição, visto que 

foram juntados aos autos contrato assinado pela parte autora, 

documentos pessoais, extratos e faturas do cartão de crédito. (Id. N. 

30034822 - Pág. 27 e seguintes). Dessa forma, as provas trazidas aos 

autos pela parte ré são suficientes para confirmar a relação jurídica e a 

existência dos débitos. Por consequência, declaro que a negativação no 

serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma indevida, posto isso 

reconheço que a parte ré atuou no exercício regular do direito. 

Ressalta-se que a notificação da inscrição no SPC/Serasa compete ao 

órgão mantenedor de proteção ao crédito, conforme assevera o 

Enunciado da Súmula 359 do STJ. Comprovada a inadimplência da parte 

autora, indefiro a reparação por danos morais, não houve no presente 

caso ofensas a serem reparadas. Ainda, analisando as provas trazidas 

pela parte autora e as provas trazidas pela parte ré, evidencio a litigância 

de má fé da parte autora, nos termos do artigo 80, II, do Código de 

Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração clarividente 

da verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo 

ausente qualquer direito supostamente afetado. No caso, a parte negou a 

relação jurídica com a parte requerida. Desta forma, conclui-se evidente 

que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, 

do CPC/2015. Neste ínterim, com lastro nas provas produzidas, reconheço 

a litigância de má-fé da parte autora, eis que agiu com deslealdade. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de guardar todos os comprovantes e documentos que ratificam a origem 

do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um 

locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa 

do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à litigância de má-fé. É 

a fundamentação. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, OPINO PELA 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial e pela extinção o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC. Opino, por fim, pelo reconhecimento da litigância de má-fé, e pela 

CONDENAÇÃO da parte autora ao pagamento de multa 9% (nove por 

cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários 

advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento), do valor da causa, com 

fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput e parágrafo 

único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE. Remeto os autos a 

Excelentíssima Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Em havendo 

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: 1006342-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS WINKERT (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:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS OAB - MG78403 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE Processo: 

1006342-60.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS WINKERT REQUERIDO: 

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PROJETO DE SENTENÇA Síntese. 

Relatou a parte autora que ficou surpresa com inscrição indevida em seu 

nome nos serviços de restrição ao crédito, mencionou que desconhece o 

débito que lhe foi imputado. Nos pedidos, requereu a declaração da 

inexistência do débito, o cancelamento das inscrição e a reparação por 

danos morais. A parte requerida pugnou pela incompetência do Juizado 

Especial Cível, em razão da necessidade de perícia grafotécnica. A parte 

autora concordou. Fundamento decido. Tendo em vista que o débito em 

lide é supostamente proveniente de cessão de crédito, analisando-se os 

argumentos de ambas as partes, bem como os documentos existentes 

nos autos, e crendo imprescindível a dirimir as questões postas em Juízo, 

entendo que para um exame mais acurado do fato, com vistas a completa 
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instrução do feito, indispensável se faz a realização da prova pericial, 

para eliminação de quaisquer dúvidas, o que foge da competência dos 

Juizados Especiais. Insta salientar que o legislador infraconstitucional 

buscou, com os Juizados Especiais, criar um sistema onde a celeridade e 

a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional, e assim 

estabeleceu, no artigo 3º da Lei nº 9.099/95, que sua competência para 

conciliação, processo e julgamento alcança as causas cíveis de menor 

complexidade, significando que naquelas causas em que se exige a 

necessidade de perícia para o desate da questão, tais causas estariam 

subtraídas ao seu alcance. Sabe-se que a aferição da complexidade da 

causa leva em consideração não o direito material discutido, mas o objeto 

da prova, consoante orienta o Enunciado nº 54 do FONAJE: "A menor 

complexidade da causa, para fixação da competência, é aferida pelo 

objeto da prova e não em face do direito material.". Em remate, por 

envolver matéria complexa, afasta-se a competência dos Juizados 

Especiais Cíveis, impondo a extinção do processo sem exame do mérito na 

dicção dos artigos 3° e 51, inciso II, da Lei de Regência dos Juizados 

Especiais. Dispositivo Diante do exposto, opino pelo reconhecimento da 

incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os 

pedidos formulados neste processo, assim, opino pela extinção da 

presente reclamação, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, 

inciso II, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e honorários advocatícios nesta 

fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Remeto os autos a 

Excelentíssima Juíza Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. 

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. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003778-74.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ DE JESUS SANTIAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/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: 

1003778-74.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ DE JESUS SANTIAGO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A PROJETO DE 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, aduziu desconhecer o débito. Nos 

pedidos requereu a declaração da inexistência do débito, o cancelamento 

da inscrição e a reparação por danos morais. Na contestação, a parte ré 

alegou preliminares e prejudiciais de mérito, sustentou a regularidade do 

débito, alegou que a parte autora está inadimplente e que a restrição é 

legítima. É a síntese dos 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, 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. Prejudicial de mérito 

Referente a prescrição da reparação por danos morais, o prazo 

prescricional da pretensão à reparação civil proveniente de inscrição 

indevida em cadastro restritivo de crédito é trienal, pois se submete a 

dicção do artigo 206, § 3º, V, do Código Civil. Em face disso, assinalo que 

razão assiste à parte ré, posto que a parte autora ajuizou a presente ação 

quando já decorrido o prazo prescricional trienal, estando, portanto, 

prescrita a pretensão de indenização por danos morais. No caso, a parte 

autora foi inscrita no serviço de restrição ao crédito em 2016, porém 

propôs a ação somente no ano de 2020, assim reconheço a prescrição da 

pretensão diante do transcurso do lapso temporal trienal. Além do mais, a 

parte autora não impugnou a ocorrência da prescrição trienal. Acerca do 

tema o STJ afirmou: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. O 

prazo prescricional da ação de indenização por danos morais decorrente 

da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é de 3 (três) anos, 

conforme previsto no art. 206, § 3º, V, do CC/2002. 2. Agravo interno não 

provido.(STJ - AgInt no AREsp: 663730 RS 2015/0035364-6, Relator: 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/05/2017, 

T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2017)”. Em face 

dessas razões, vislumbra-se que pretensão autoral foi suprimida pelo 

instituto da prescrição. 3. Dispositivo Em face do exposto, rejeitada a 

preliminar OPINO pelo reconhecimento da prescrição para extinguir o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso, II, do 

CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de 

Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

Registrado. Intimem-se. Várzea Grande-MT. Tathyane G. da Matta Kato 

Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004351-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BORGES PORTO OAB - MT2854/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo n.º 1004351-15.2020.8.11.0002 Reclamante: José Pereira 

Godoy Reclamado: Telefônica Brasil S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 9.099/95. Fundamento 

e decido. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares arguidas pela 

Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este 

motivo rejeito todas as preliminares. Mérito. Pleiteia a parte requerente a 

declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi negativado, com relação a dois débitos 

que totalizam o valor de R$ 256,35 (duzentos e cinquenta e seis reais e 

trinta e cinco centavos), desconhecendo por completo o débito e que não 

recebeu notificação extrajudicial quanto aos fatos. A parte requerida 

contesta a parte autora asseverando que o débito ensejador da 

negativação é legítimo colacionando à sua defesa contrato no ID 30481133 

e relatório de chamadas, deste modo a parte requerida alega que o débito 

é devido em razão do inadimplemento das faturas, sendo, portanto, 

legítima a negativação, não havendo que se falar em cobrança indevida. 

Por fim requer a título de pedido contraposto que a parte Requerente seja 

condenada ao pagamento do débito em aberto no valor de R$ 256,35 

(duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos). A parte 
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Requerente apresentou impugnação a contestação genericamente 

alegando que não há nos autos comprovação do débito que ensejou a 

negativação. No contexto dos autos, verifica-se que a parte requerida 

carreou aos autos documentos que COMPROVAM A RELAÇÃO JURÍDICA 

entre as partes, bem como a origem do débito questionado e como a parte 

requerente não apresentou os comprovantes de pagamentos das faturas, 

referente a utilização dos serviços junto a empresa reclamada, resta 

evidente que a negativação é legítima. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados às provas produzidas pela parte 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Assim, tem-se por devidos os valores 

apontados pela parte requerida lançados no pedido contraposto no valor 

de R$ 256,35 (duzentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco 

centavos), conforme apresentado na contestação, restando deferido o 

pedido em questão. A consequência do descumprimento do ônus 

mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é a 

improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à 

produção de provas. Não resta dúvida de que a parte autora contratou e, 

de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem antes ao 

menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, pois nada 

traz neste sentido. No caso, a parte requerente agiu, irrefutavelmente, de 

má-fé ao ingressar com ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica e de indenização por danos morais, e após a apresentação da 

contestação, na qual a requerida comprova de forma inequívoca a relação 

jurídica. Desta forma, conclui-se evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II do art. 80, do CPC. Neste ínterim, 

com lastro nas provas produzidas, RECONHEÇO a litigância de má-fé da 

parte autora, eis que agiu com deslealdade. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de guardar os documentos 

que ratificam a relação jurídica, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois 

o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utilizado como escudo à 

litigância de má-fé. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 

6º da Lei 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na 

inicial. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa 

de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da 

propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e 

condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do 

processo, bem como dos honorários do advogado no montante de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Friso, 

que a penalidade de litigância de má-fé e os honorários não se encontram 

abarcados pelos efeitos da justiça gratuita, conforme disciplina o art. 98, 

§1, §2 e §4 do CPC. Diante da fundamentação, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO, e condeno a parte requerente no valor postulado 

a este título no valor de R$ 256,35 (duzentos e cinquenta e seis reais e 

trinta e cinco centavos), que deverá ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e 

acrescido de juros moratórios desde o vencimento do título. Transitada em 

julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e ss. do CPC). Nada sendo 

requerido, certifique-se e REMETA-SE ao ARQUIVO com as baixas, 

anotações e demais formalidades. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA à MM. Juíza de Direito para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. Intime-se. Às providências. 

Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Viviane Brito Rebello Isernhagen Juíza de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011269-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEDIO JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IARA BEATRIZ CRUZ E SILVA OAB - MT26280/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fabricio Fonseca (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIELE ROSANGELA LEMES OAB - MT17253/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN

 

Processo Nº: 1011269-69.2019.8.11.0002 Promovente: LUCINEDIO JESUS 

DA SILVA Promovido: Fabricio Fonseca Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Primeiramente destaco 

que foi publicado no DJE n. 10643, de 19/12/2020, p. 309, a intimação da 

audiência de instrução e julgamento, todavia não constou o nome da 

advogada da parte Reclamada, porque esta não se habilitou corretamente 

no sistema. Conforme art. 21 da Resolução nº 03/2018/TJMT-TP, cabe ao 

advogado proceder à habilitação em cada processo que pretende atuar no 

sistema PJe. Compulsando os autos, verifica-se que a advogada procedeu 

à juntada da contestação, mas o fez de forma avulsa, sem se habilitar nos 

autos, razão pela qual, não há que se falar em nulidade. E assim 

prescreve o art. 276 do CPC: Art. 276. Quando a lei prescrever 

determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode 

ser requerida pela parte que lhe deu causa. Assim, o não comparecimento 

da parte reclamada não impede o prosseguimento do feito e compulsando 

os autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da inexistência de necessidade de produção de prova em 

audiência, bem como a revelia do promovido. Desta forma, com a prova 

documental carreada aos autos, entendo que o feito encontra-se 

devidamente instruído para julgamento. Tais princípios estão enumerados 

no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que afirma que o processo será orientado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia 

processual e celeridade. Compulsando os autos, vislumbro que o feito 

comporta julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de 

necessidade de produção de prova em audiência, bem como a revelia da 

promovida. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito encontra-se devidamente instruído para julgamento. 

Decido. Antecipo o mérito. Declaro a revelia da parte reclamada. Em breve 

síntese narra o Autor os seguintes fatos: - Que em Março de 2018, entrou 

em parceria com o Sr. Francisco Fonseca, para venda de colchão 

magnético da marca King Life. Que depositou na contado do Reclamado o 

valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), que a quantia a ser 

depositado seria referente a compra de 5 (cinco) colchões magnéticos, 

valendo -se cada unidade R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) . - 

Que solicitou 02 colchões para uso próprio o que lhe foi entregue, que o 

Reclamante efetuou a venda de 1 (um ) dos 3 (três) colchões, no valor de 

R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), no entanto, por motivos 

alheios a sua vontade não possuía máquina de cartão de crédito o que o 

levou a emprestar do Sr. Fabricio, então Reclamado, pois seu cliente 

solicitou para que parcelasse a compra em 2x (duas vezes). - Que 

novamente procurou o requerido solicitando mais colchão e solicitou 

também o valor da venda que fora feita no cartão, todavia, o Reclamado 

disse que não tinha o produto e que também não tinha o valor da venda. 

Que o Reclamado vem tentando de todas as formas trapacear o 

Reclamante, inventando inúmeras desculpas, e o Reclamado a todo 

momento vem tentando resolver a situação de forma mais amigável 

possível, mais suas tentativas restaram infrutíferas. Ao final, pleiteia pela 

condenação do Reclamado no pagamento de 12.200,00 (doze mil e 

duzentos reais). Apesar de não comparecer à audiência de instrução e 

julgamento, o Reclamado havia apresentado contestação (ID 25129374), 

todavia, não apresenta nenhum documento a ponto de desconstituir o 

alegado na petição inicial. Em sede de audiência de instrução, o Autor 

confirma que comprou 05 colchoes do Requerido, que não fez nenhum 

contrato, que o Reclamado guardou os colchoes em sua casa, que deu um 

colchão de presente para sua mãe. A testemunha ouvida, aduziu que 

comprou o colchão no cartão, e que no dia da compra o Sr Fabricio 

Fonseca foi juntamente com o Autor, sendo que a testemunha passou 

cartão. O Autor juntou aos autos comprovante de depósito efetuado na 

conta do Reclamado no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), bem 

como, conversas via aplicativo que corroboram com as alegações 

constantes na inicial. Considerando a revelia da reclamada, bem como os 

documentos na inicial, a procedência dos pedidos referente ao valor 

depositado pelo autor na conta do Requerido, é a medida que se impõe. 
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Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, declaro a 

revelia da requerida, opino pela PROCEDÊNCIA da presente demanda e 

CONDENO a Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de 12.200,00 

(doze mil e duzentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da 

data do pagamento realizado na máquina de cartão de crédito da parte 

reclamada, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação. 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. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, 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 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009082-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-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 

1009082-54.2020.8.11.0002 REQUERENTE: DANIEL ELIAS PEREIRA DE 

PAULA 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, 30 de março de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-23.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/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: 

1000755-23.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GILMAR BATISTA DE SOUZA 

REQUERIDO: PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE Vistos. 

Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza 

antecipada, formulada por GILMAR BATISTA DE SOUZA 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 

final da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. Retifique-se a autuação para que conste o Município de 

Várzea Grande como demandado. 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 
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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: 1008439-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA DA SILVA (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 SENTENÇA Processo: 

1008439-67.2018.8.11.0002. AUTOR(A): CLAUDIA REGINA DA SILVA 

REU: 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 requerente é servidora do Município 

requerido desde 02/05/2002 e ocupa o cargo de Agente de Segurança e 

Manutenção (30h – Nível Elementar) e afirma estar com sua carreira 

enquadrada equivocadamente no Nível 4, Classe B e fazer jus à elevação 

desta para o Nível 10, Classe D, bem como aos reflexos pecuniários 

retroativos decorrentes desse novo enquadramento. Acerca do 

enquadramento no plano de carreira, o artigo 67, da Lei Complementar n.º 

3.507/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos), em vigor desde 

14/09/2010, determina que, depois do enquadramento no plano de 

carreira, devem ser contados interstícios de 03 anos para cada 

progressão vertical. Esse enquadramento foi realizado para o Nível 4, 

Classe B, conforme Portaria n.º 374/2012, datada de 03/05/2012, mas com 

efeitos a partir de 1º/05/2011, como se vê da Vida Funcional acostada à 

exordial. À época, a servidora requerente contava com quase 10 anos de 

serviços prestados à parte requerida, razão pela qual, nos termos do 

artigo 35, I, da LC n.º 3.507/2010, ela foi enquadrada corretamente no 

Nível 4, Classe B. Por outro lado, a LC n.º 3.507/2010 estabeleceu no 

artigo 66, I que a promoção horizontal se daria em “conformidade com as 

regras estabelecidas no artigo 35” e que o servidor deveria apresentar o 

“certificado de conclusão ou diploma” que fosse necessário ao 

enquadramento, “até trinta dias após a aprovação desta Lei 

Complementar”, isto é, trinta dias após 14/09/2010. Então, presume-se que 

o enquadramento da carreira na classe B foi adequado, já que não há nos 

autos nenhum requerimento a respeito, no prazo legal especificado. A 

partir dessas considerações, passo a analisar os pedidos de progressão 

e de promoção na carreira, que 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. 1. Da progressão vertical Em 

24/06/2016, a autora postulou pela elevação de nível. O artigo 35 da Lei 

n.º 3.507/2010 estabelece como requisitos para a elevação da carreira em 

níveis o interstício de três anos entre cada um deles e também a obtenção 

de média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no 

interstício. No que tange ao requisito de avaliação de desempenho para 

promoção em níveis, insculpido no artigo 35 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. 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. 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) para o Nível 5, a partir de 

1º/05/2014, bem como para o Nível 6, a contar de 1º/05/2017, devendo a 

carreira da servidora ser enquadrada verticalmente no Nível 6. 2. Da 

promoção horizontal A parte requerente acostou aos autos cópia de três 

requerimentos que apresentou à Administração Pública com o objetivo de 

reposicionar sua carreira horizontalmente, da Classe B para a Classe C, 

da Classe C para a D, bem como da Classe D para a E. A requerida não 

analisou esses pedidos administrativamente, porém contestou-os nestes 

autos, sustentando que não houve cumprimento dos interstícios de dois 

anos entre cada classe pretendida. Os requisitos objetivos para a 

promoção em classes, conforme a LC n.º 3.507/2010, vigente às datas 

dos requerimentos, são esses: Art. 32. Promoção horizontal é a passagem 

do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da 

mesma tabela, observando-se: I – Os interstícios de 3 anos para a Classe 

B e de dois anos para as classes subsequentes; II – a participação em 

cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a 

titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior. 

Art. 34. São pré-requisitos para elevação de classe, observado o disposto 

no artigo 28 desta Lei Complementar: (...) III – cargos de Ensino Elementar 

em extinção, com enquadramento inicial na Classe A: Classe B, requisito 

da Classe A acrescido de ensino médio; a) Classe C, requisito da Classe B 

acrescido de curso profissionalizante; b) Classe D, requisito da Classe C 

acrescido de 200 horas de somatória de cursos de aperfeiçoamento; c) 

Classe E, requisito da Classe D, acrescido de nível superior. O pedido de 

promoção da Classe B para a Classe C deve ser acolhido, todavia, com 

efeitos a partir de 05/09/2017, que é a data do requerimento de 

reenquadramento com o certificado de conclusão de curso 

profissionalizante de que trata o artigo 34, III, “a” da Lei supramencionada. 

A partir dessa data, deve-se aguardar pelo decurso de 02 (dois) anos até 

a próxima promoção, no caso, para a Classe D, conforme determina o 

artigo 32, I, da Lei nº 3.507/2010. Embora anteriormente, em 24/06/2016, a 

autora tenha postulado pela promoção entre as classes e cumprido o 

interstício para a movimentação para a Classe C, apresentou certificados 

que não contemplaram as exigências dessa Classe, mas sim da Classe D 

(cursos de aperfeiçoamento). Assim, esse pedido de reenquadramento da 

Classe B para a Classe C, com base nesses documentos, não pode ser 

deferido. O pedido de promoção para a Classe E também não pode ser 

acolhido, por não ter se cumprido o interstício de 02 anos de permanência 

na classe anterior. Ressalte-se, por fim, que a progressão funcional per 

saltum não é admitida no sistema jurídico pátrio.[1] Destarte, o requerente 

cumpriu os requisitos objetivos estampados nos artigos 32, I e 34, III, alínea 

“a” da LC n.º 3.507/2010 e faz jus ao enquadramento de sua carreira na 

Classe C, com efeitos a partir de 05/09/2017. 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$939,03 (novecentos e trinta e nove reais e três centavos), 

pelo não enquadramento no Nível 6, Classe E, bem como nos níveis e 

classes imediatamente anteriores, observando-se a prescrição 

quinquenal. Contudo, da análise dos autos constatou-se que essas 

diferenças salariais e reflexos em outras verbas se referem somente ao 

não enquadramento no Nível 05 (Classe B), no período de 1º/05/2014 a 

30/04/2017; no Nível 06 (Classe B), no período de 1º/05/2017 a 

04/09/2017; no Nível 06, Classe C, a partir de 15/09/2017. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial e, em 

consequência, pela CONDENAÇÃO da parte requerida ao pagamento das 

diferenças salariais, com os reflexos pugnados, decorrentes do não 

enquadramento no Nível 05 (Classe B), no período de 1º/05/2014 a 

30/04/2017; no Nível 06 (Classe B), no período de 1º/05/2017 a 

04/09/2017; no Nível 06, Classe C, a partir de 05/09/2017, observando-se 

os valores já pagos e respeitadas as tabelas e os percentuais de 

reajustes previstos na Lei n.º 3.507/2010 e demais leis vigentes. Em 

relação ao regime de atualização, os valores a serem pagos à parte 

requerente deverão ser acrescidos de 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. 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 as verbas salariais pagas 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 
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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, etc. Nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença apresentado. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito [1] Ap 119226/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2018, Publicado no 

DJE 11/12/2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008412-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA PINHEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008412-84.2018.8.11.0002. AUTOR(A): CELIA PINHEIRO DE SOUZA REU: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. A requerente é servidora 

efetiva do Município requerido, ocupa o cargo de Auxiliar de Serviços 

Gerais (30h) desde 16/02/1990 e afirma estar com sua carreira 

enquadrada equivocadamente no Nível 2, Classe A, fazendo jus, conforme 

alega, à elevação para o Nível 10, Classe B, bem como aos reflexos 

pecuniários decorrentes desse novo enquadramento. O Município 

requerido, por sua vez, não contestou os pedidos de enquadramento e de 

cobrança de diferenças salariais formulados pela requerente, requerendo 

apenas que seja observada “a modulação dos efeitos estabelecida nas 

ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 870.947/SE”, no que se 

refere aos juros e correção monetária. É o relatório. 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. 1. Da 

progressão vertical e 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. 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. 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. (...). 

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. 

Por outro lado, conquanto o plano de cargos, carreira e vencimentos da 

Secretaria Municipal de Saúde e da FUSVAG tenha sido aprovado em 

14/09/2010, o enquadramento da carreira da servidora foi realizado 

somente em 04/06/2014 e mediante a elevação de um nível apenas, sem 

considerar o tempo de serviço por ela prestado. A partir disso, conclui-se 

que a autora 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 27 (vinte e sete) anos entre a admissão da parte 

requerente (16/02/1990) e a distribuição da presente ação (18/09/2018), 

devendo a carreira da servidora ser enquadrada verticalmente no Nível 

10, com efeitos retroativos a partir de 16/02/2017. A promoção horizontal 

encontra fundamento legal nos artigos 32 a 34 da Lei Complementar (LC) 

n.º 3.507/2010, alterada pela LC n.º 4.293/2017. A servidora requerente 

acostou aos autos o certificado de conclusão do Ensino Médio, bem como 

cópia do requerimento de enquadramento, datado de 05/06/2018, quando 

já se encontrava em vigor a alteração introduzida na LC 3.507/2010 pela 

LC n.º 4.293/2017. Depreende-se, então, que a autora cumpriu os 

requisitos objetivos estampados no artigo 34, III, b, 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 B (Nível 10), com 

efeitos retroativos a partir de 05/06/2018 – data do requerimento 

administrativo de promoção. 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$15.342,38, a serem atualizadas quando do cumprimento da sentença 

com juros e correções monetárias. Essa quantia seria o resultado do 

cálculo, demonstrado na exordial, dos valores que o requerente deixou de 

receber pelo não enquadramento no Nível 10, Classe B e nos níveis 

imediatamente anteriores, observando-se a prescrição quinquenal. Com 

efeito, verifico que a autora recebeu subsídio à menor, razão pela qual o 

valor a ser restituído pelo Município deverá observar os parâmetros 

adotados na Lei n.º 3.507/2010, alterada pela LC n.º 4.293/2017 e LC n.º 

4.011/2014, bem como os seguintes períodos, observada a prescrição 

anterior à data de 18/09/2018, em que esta demanda foi ajuizada: a) De 

18/09/2013 a 15/02/2014, a carreira da requerente deveria estar 

enquadrada no Nível 8, Classe A, com observância nos valores de salário 

base constantes da tabela da LC n.º 3.507/2010. b) De 16/02/2014 a 

15/02/2017 a carreira da autora deveria estar enquadrada Nível 9, Classe 

A, com observância nos valores de salário base constantes das tabelas 

da LC n.º 3.507/2010, bem como do reajuste da LC n.º. 4.011/2014. c) De 

16/02/2017 a 04/06/2018 a carreira da autora deveria estar enquadrada 

Nível 10, Classe A, com observância nos valores de salário base 

constantes das tabelas da LC n.º 3.507/2010 e alterações decorrentes da 

LC n.º 4.293/2017. d) De 05/06/2018 a 18/09/2018 a carreira da autora 

deveria estar enquadrada Nível 10, Classe B, com observância nos 

valores de salário base constantes das tabelas da LC n.º 3.507/2010 e 

alterações decorrentes da LC n.º 4.293/2017. Ante o exposto, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial e, em 

consequência, para que: a) Seja reconhecida a progressão vertical para o 

Nível 10, a partir de 16/02/2017, bem como a promoção horizontal para a 

Classe B, a partir de 05/06/2018, para o fim de determinar à parte 

requerida que proceda ao devido enquadramento da requerente no Nível 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 281 de 379



10, 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 referentes ao período de 18/09/2013 a 

18/09/2018, consoante os períodos especificados nesta decisão, 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. Em relação ao regime de atualização, os valores a serem 

pagos à parte requerente deverão ser acrescidos de 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. 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 as verbas salariais pagas 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, etc. Nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença apresentado. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004160-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BATISTA CAMARA (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 SENTENÇA Processo: 

1004160-38.2018.8.11.0002. AUTOR(A): MARLENE BATISTA CAMARA 

REU: 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 requerente é servidora do Município 

requerido desde 22/12/1989 e ocupou o cargo de Auxiliar de Serviços 

Gerais até 04/07/1994 e, em 05/07/1994, passou a exercer o cargo de 

Agente de Saúde Municipal, perfil Auxiliar de Enfermagem. Alega a autora 

que, em razão de possuir mais de 27 anos de serviço, sua carreira estaria 

enquadrada equivocadamente no Nível 8, Classe D e que faria jus à 

elevação desta para o Nível 10, Classe D, com efeitos a partir de 

22/12/2016, bem como aos reflexos pecuniários decorrentes desse novo 

enquadramento e diferenças salariais resultantes de enquadramentos 

anteriores não efetivados pelo Município requerido. O artigo 67, da Lei 

Complementar n.º 3.507/2010 (Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos), 

que entrou em vigor em 14/09/2010, determina que, depois do 

enquadramento no plano de carreira, devem ser contados interstícios de 

03 anos para cada progressão vertical, observando-se a avaliação de 

desempenho. O enquadramento a que se refere mencionada norma 

ocorreu por meio da Portaria n.º 186/2012, no Nível 5, Classe C, com 

efeitos a partir de 1º/05/2011. Nos autos do procedimento administrativo 

n.º 367467/2016, foi determinada retificação do enquadramento para o 

Nível 8, Classe D, com efeitos a partir de 1º/05/2011, mediante Portaria n.º 

198/2016, sendo esse o posicionamento atual da carreira da servidora. 

Esses atos encontram-se anotados na “Vida Funcional” da requerente 

acostada à exordial. Destarte, o marco inicial para contagem do interstício 

de 03 anos para elevação vertical da carreira é 1º/05/2011. Assim, em 

1º/05/2014, a carreira da autora deveria ter sido elevada para o Nível 9, 

Classe D e, em 1º/05/2017, para o Nível 10, Classe D. Acerca dos 

afastamentos da servidora, que totalizam 02 anos e 10 meses, 

constata-se que eles foram levados em consideração pela Administração 

Pública quando do enquadramento ocorrido em maio/2011, como determina 

o artigo 31, da Lei n.º 3.507/2010, in verbis: “Art. 31. As licenças e 

afastamentos sem ônus para outros órgãos fora da Secretaria Municipal 

de Saúde e da FUSVAG, no exercício do cargo de carreira, suspendem o 

interstício exigido para fins das promoções horizontal e vertical”. De igual 

modo, a municipalidade considerou, para fins de enquadramento, a data da 

admissão da requerente em 22/12/1989 - como a própria autora ressalta 

em sede de impugnação - em obediência ao artigo 110 da Lei n.º 

1.164/1991 (Estatuto do Servidor Público), alterada pela Lei n.º 

4.012/2014, que dispõe que “O tempo de serviço prestado ao Município de 

Várzea grande em vínculo antes da efetivação através de concurso 

público e das forças armadas será contado para todos os efeitos”. Além 

disso, da leitura a “Vida Funcional” demonstra que o Município requerido 

reconheceu em favor da servidora, o tempo de serviço prestado ao 

Município de 22/12/1989 a 04/07/1994, para todos os efeitos. Vê-se, 

portanto, que, o pedido de reenquadramento da carreira da autora no Nível 

10, Classe D deve ser acolhido, porém, com efeitos a partir de 1º/05/2017. 

Destarte, o pedido de condenação do Município requerido ao pagamento 

das diferenças pecuniárias dos períodos retroativos deve ser 

parcialmente acolhido, a fim de que sejam pagas as diferenças salariais e 

reflexos nas demais verbas, quanto aos seguintes períodos, mediante a 

observância das leis vigentes em cada um deles: a) o período de 

dezembro/2013 a 30/04/2014, quanto às diferenças pecuniárias 

decorrentes do enquadramento no Nível 8, Classe D; b) o período de 

1º/05/2014 a 30/04/2017, quanto às diferenças pecuniárias decorrentes 

do não enquadramento no Nível 9, Classe D; c) a partir de 1º/05/2017, 

quanto às diferenças salariais decorrentes do não enquadramento no 

Nível 10, Classe D. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na petição inicial e, em consequência, pela CONDENAÇÃO da 

parte requerida a implementar o enquadramento da carreira da autora no 

Nível 10, Classe D, com efeitos a partir de 1º/05/2017, bem como ao 

pagamento das diferenças salariais, com os reflexos pugnados, 

observando-se o seguinte: o período de dezembro/2013 a 30/04/2014, 

quanto às diferenças pecuniárias decorrentes do enquadramento tardio 

no Nível 8, Classe D; o período de 1º/05/2014 a 30/04/2017, quanto às 

diferenças pecuniárias decorrentes do não enquadramento no Nível 9, 

Classe D; e a partir de 1º/05/2017, quanto às diferenças salariais 

decorrentes do não enquadramento no Nível 10, Classe D, até o seu 

efetivo cumprimento; observando-se os valores já pagos e respeitadas as 

tabelas e os percentuais de reajustes previstos na Lei n.º 3.507/2010 e 

demais leis vigentes em cada período. Em relação ao regime de 

atualização, os valores a serem pagos à parte requerente deverão ser 

acrescidos de 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. 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 as verbas salariais pagas 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, etc. Nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença apresentado. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012578-28.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS BATISTA BRANDAO (REQUERENTE)
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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: 

1012578-28.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIAS BATISTA BRANDAO 

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 Desenvolvimento Econômico e Social (Nível Médio - 40h), com 

carreira enquadrada no Nível 3, Classe A desde julho/2019 (Portaria n.º 

731/2019), postula pelo pagamento de R$ 7.180,89, relativos às 

diferenças salariais retroativas do período de junho/2014 a junho/2019, 

decorrentes do enquadramento de sua carreira nos níveis 1, 2 e 3 a partir 

da vigência da Lei n.º 4.014/2014, alterada pela Lei 4.293/2017. O 

Município requerido, por sua vez, contestou a cobrança desse valor, em 

razão do que determina o artigo 20, da Lei n.º 4.014/2014: “Art. 20. O 

ingresso dos servidores efetivos na carreira bem como os efeitos 

financeiros da presente lei será integralizado em Maio de 2015”. Ao que se 

vê, assiste razão à parte requerida quanto à inexistência de crédito em 

favor do requerente relativamente ao período de junho/2014 a 

setembro/2015, por dois motivos: primeiro porque, embora a LC n.º 

4014/2014 estivesse em vigor nesse período, os efeitos financeiros 

decorrentes dessa norma só passaram a ser aplicáveis a partir de 

maio/2015; segundo porque somente em outubro/2015 o autor completou o 

tempo de serviço necessário ao enquadramento de sua carreira no Nível 

2. Relativamente às diferenças salariais dos períodos de outubro/2015 a 

maio/2016 e de outubro/2018 a junho/2019, observa-se que a autora 

recebeu subsídio à menor, visto que nesses períodos o autor possuía o 

direito ao enquadramento no Nível 2, Classe A e Nível 3, Classe A, 

respectivamente. Por esse motivo o Município deverá pagar as diferenças 

salariais, observando os parâmetros de reajuste adotados na LC n.º 

4.014/2014, 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 PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial e, em 

consequência, pela condenação da parte requerida ao pagamento das 

diferenças salariais referentes aos períodos de outubro/2015 a maio/2016 

e outubro/2018 a junho/2019, com reflexos pecuniários nas férias, terço 

constitucional de férias e 13º salário. 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 as verbas salariais pagas 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, etc. Nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença apresentado. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014907-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE SILVA DE MORAES (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: 

1014907-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCIANE SILVA DE MORAES 

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 

requerente, servidora efetiva do Município requerido, ocupante do cargo 

de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social (30h) desde 

05/07/1994, postula pelo pagamento de valores relativos a diferenças 

salariais retroativas decorrentes dos enquadramentos de sua carreira no 

Nível 7, Classe A, de junho/2014 a abril/2015, bem como no Nível 9, Classe 

A, de julho/2018 a junho/2019. Na petição inicial, a requerente afirma que 

pretende a “progressão do Autor ao Nível 6” (p. 2), porém, mais adiante, 

assevera que a autora, “Desde julho de 2018, passou a ter direito ao Nível 

9, pois completou VINTE E QUATRO anos” (p. 2). Ao final, ao formular os 

pedidos, limitou-se a cobrar os valores retroativos relativos às diferenças 

salariais quanto aos enquadramentos mencionados no parágrafo anterior, 

nada pugnando acerca da elevação de nível, embora a “Vida Funcional” 

da requerente, apresentada na contestação, demonstre que, apesar da 

servidora estar enquadrada no Nível 8, Classe D, já possui tempo de 

serviço suficiente para ser enquadrada no Nível 9, Classe D. O artigo 492, 

do CPC estabelece que “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza 

diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou 

em objeto diverso do que lhe foi demandado”. Contudo, a requerente, ao 

relatar os fatos na petição inicial, demonstrou buscar, de forma implícita - 

apesar de não requerer expressamente no pedido final - a condenação do 

município requerido ao enquadramento da carreira da servidora no Nível 9, 

Classe D, o que faz com que o deferimento desse pedido não qualifique 

esta sentença como ultra petita. Nesse sentido, o Superior Tribunal de 

Justiça se manifestou: “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL. 

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TERMO FINAL DE 

PENSIONAMENTO. ADSTRIÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. PEDIDO 

IMPLÍCITO. 1. "Não ocorre julgamento extra ou ultra petita na hipótese em 

que o tribunal reconhece os pedidos implicitamente formulados na inicial. O 

princípio de que os pedidos são interpretados restritivamente não impede 

que os implícitos sejam conhecidos" (REsp 222.644/RS, Rel. Min. ANTÔNIO 

DE PÁDUA RIBEIRO, DJ 13.06.2005). 2. Tendo o julgador respeitado os 

limites da causa, não há que se falar em julgamento ultra petita. 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no REsp 

805.422/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, 

julgado em 20/09/2012, DJe 05/10/2012) O Município requerido, por sua 

vez, contestou apenas a cobrança dos valores relativos ao período de 

junho/2014 a abril/2015, em razão do que determina o artigo 20, da Lei 

Complementar n.º 4.014/2014: “Art. 20. O ingresso dos servidores 

efetivos na carreira bem como os efeitos financeiros da presente lei será 

integralizado em Maio de 2015”. Nesse ponto, assiste razão à parte 

requerida quanto à inexistência de crédito em favor da requerente 

relativamente ao período de junho/2014 a abril/2015, porque nesse 

período, embora a LC n.º 4014/2014 estivesse em vigor, a integralização 

na carreira e os efeitos financeiros decorrentes desta só passaram a 

valer a partir de maio/2015. Relativamente às diferenças salariais do 

período de julho/2018 a junho/2019, observa-se que a autora recebeu 

subsídio à menor, visto que naquela data a autora possuía o direito ao 

enquadramento no Nível 9, Classe D. Por esse motivo o Município deverá 

pagar as diferenças salariais, observando os parâmetros de reajuste 

adotados na LC n.º 4.014/2014, 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 PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição 

inicial e, em consequência, pela condenação da parte requerida ao 

enquadramento da carreira da requerente no Nível 9, Classe D, bem como 

ao pagamento das diferenças salariais no valor total de R$1.791,48 (mil, 

setecentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), referentes 

ao período de julho/2018 a junho/2019, consoante especificado na 

exordial, além daquelas relativas aos períodos aquisitivos que 
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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. 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 as verbas salariais pagas 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, etc. Nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença apresentado. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014081-84.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ODIRLEY RIBEIRO 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 SENTENÇA Processo: 

1014081-84.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ODIRLEY RIBEIRO DA SILVA 

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 é servidor efetiva do Município requerido desde 30/04/2002 e 

ocupa o cargo de Técnico de Suporte Administrativo Educacional (Agente 

de Segurança e Manutenção). Aduz que sua carreira deveria ter sido 

enquadrada no Nível 6, em abril/2017 e na Classe B, em 26/09/2019 (data 

do requerimento administrativo), razão pela qual postula pela condenação 

da parte requerida ao pagamento de diferenças salariais e reflexos em 

todas as demais verbas. O pedido de reenquadramento horizontal, datado 

de 26/09/2019, foi instruído com o certificado de conclusão do Ensino 

Médio e, conforme prevê o artigo 24, IV, b, da LC n.º 3.797/2012, alterada 

pela Lei n.º 4.007/2014, a carreira do requerente deverá ser enquadrada 

na Classe B, a partir daquela data. Contudo, no que se refere ao 

reenquadramento vertical, os interstícios de 03 anos entre os níveis 

devem ser contados a partir de novembro/2013, data em que a carreira do 

requerente foi enquadrada no Nível 4, nos termos da LC n.º 3.797/2012, 

como se vê das Portarias n.º 27/2014 e n.º 124/2014 indicadas na “Vida 

Funcional” acostada pelo Município requerido. Importante ressaltar que, 

quanto a esse enquadramento ocorrido em novembro/2013, não há mais 

possibilidade questionamento, em razão da prescrição do fundo de direito 

pelo decurso do prazo de mais de 05 anos entre a referida data e a do 

ajuizamento desta ação (04/10/2019). A respeito, o Superior Tribunal de 

Justiça e o Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado se manifestaram: 

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ENQUADRAMENTO 

INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. TEORIA DA 

"ACTIO NATA". 1. O termo inicial é o da ocorrência da lesão ao direito, em 

observância ao princípio universal da actio nata (cf. AgRg no REsp 

1510721/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

25/03/2015). A pretensão nasce a partir do momento em que violado o 

direito. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no 

sentido de que o enquadramento ou reenquadramento de servidor público 

constitui ato único de efeitos concretos que não caracteriza relação de 

trato sucessivo, de modo que a prescrição incide sobre o próprio fundo de 

direito. Precedente. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 

1528387/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015). DIREITO 

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA – REVISÃO DE ENQUADRAMENTO CUMULADA COM 

COBRANÇA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO ORIGINÁRIO – 

ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO 

SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO Nº. 20.910/32 – SÚMULA Nº. 85 

DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO PREJUDICADO. A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ocorre a 

prescrição do próprio fundo de direito, caso decorridos mais de cinco 

anos entre o ato de enquadramento e o ajuizamento da ação que pretende 

sua modificação, não havendo falar em relação de trato sucessivo. (TJMT, 

Ap 163940/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/7/2018, Publicado no DJE 

24/7/2018). (Ap 85324/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (TJ-MT - APL: 

00076828520098110041853242016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2019) Desse 

modo, a elevação de nível deve respeitar o interstício de 03 anos a partir 

de novembro/2013, quando a carreira foi enquadrada no Nível 04, o que 

leva à conclusão de que, em novembro/2016, a carreira deveria ter sido 

enquadrada verticalmente no Nível 5 e de que, somente em 

novembro/2019 (não em abril/2017, como entende a requerente), quase 

um mês após o ajuizamento desta demanda, a carreira seria enquadrada 

no Nível 6. Assim, os pedidos de elevação vertical da carreira para o Nível 

6, a partir de abril/2017, bem como de pagamento das respectivas 

diferenças salariais não podem ser acolhidos. No que diz respeito às 

diferenças pecuniárias pelo não enquadramento horizontal na Classe B, o 

Município deverá proceder ao pagamento a partir da data do seu 

requerimento junto à Administração Pública, 26/09/2019. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial e, em 

consequência pela DECLARAÇÃO da prescrição da pretensão de 

impugnar o ato de enquadramento efetivado pelas Portarias n.º 27/2014 e 

124/2014; pela CONDENAÇÃO da parte requerida a proceder ao 

enquadramento da carreira do servidor requerente na Classe B (Nível 5), a 

partir de 26/09/2019, bem como ao pagamento das diferenças salariais, 

com os reflexos em férias, terço constitucional de férias e 13º salário, 

decorrentes do referido enquadramento, a partir de 26/09/2019, 

observando-se os valores já pagos e respeitadas as tabelas e os 

percentuais de reajustes previstos em lei. Em relação ao regime de 

atualização, os valores a serem pagos à parte requerente deverão ser 

acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento 

obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 

9494/97, 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 as verbas salariais pagas 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, etc. Nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença apresentado. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009710-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEMIR LEMES FERREIRA (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: 

1009710-14.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JOEMIR LEMES FERREIRA REU: 

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 desde 30/08/2002, ocupante do cargo de Técnico de 

Suporte Administrativo Educacional, afirma que sua carreira está 

equivocadamente enquadrada no Nível 04, Classe B e que faz jus à 

elevação para o Nível 6, Classe B, bem como às respectivas diferenças 

salariais e reflexos pecuniários, com efeitos a partir de agosto/2018, 

quando teria completado 15 anos de serviços prestados à parte requerida. 

Pugna também pela condenação do Município ao pagamento de valores 

retroativos alusivos aos meses de agosto/2014 a julho/2018, já que nesse 

período sua carreira deveria estar enquadrada no Nível 5, Classe B. O 

Município requerido, por sua vez, não contestou os pedidos de 

enquadramento da carreira da servidora, nem o de pagamento das 

diferenças salariais, limitando-se a requerer que seja observada no 

cálculo da correção monetária e juros “a modulação dos efeitos 

estabelecida nas ADIs n. 4357/DF e 4425/DF, em conjunto com o RE 

870.947/SE (...)”. 1. Da promoção vertical A promoção vertical e a 

progressão horizontal encontram fundamento legal nos artigos 18, 21 e 

24, §1º, inciso III da Lei Complementar (LC) n.º 3.797/2012, alterada pela 

LC n.º 4.007/2014. O enquadramento inicial na carreira ocorre na entrada 

em exercício do servidor, na classe e nível iniciais, consoante os artigos 

26 e 115 da mencionada Lei Municipal. 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. 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. (...). 

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. (...). (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. Da análise da “Vida Funcional” juntada aos autos, 

conclui-se que a carreira da servidora deveria ter sido enquadrada no 

Nível 5 (Classe B) em agosto/2014, e que, apesar da requerente ter 

indicado agosto/2018 como marco inicial para a elevação da carreira para 

o Nível 06 (Classe B), a data inicial correta é agosto/2017, isto é, 15 anos 

contados a partir da data de admissão, 30/08/2002. A partir disso, 

conclui-se que a parte requerente, em agosto/2017, cumpriu o requisito 

objetivo (15 anos de serviço) para a promoção vertical para o Nível 6 

(artigo 21, da LC n.º 3.797/2012, alterada pela LC n.º 4.007/2014), 

devendo a carreira da servidora ser enquadrada verticalmente no Nível 06 

(Classe B), com efeitos a partir de agosto/2017. 2. Dos reflexos 

pecuniários decorrentes do reenquadramento A parte requerente postula 

pelo pagamento da quantia de R$ 5.815,72, atinentes às diferenças 

salariais retroativas do período de agosto de 2014 a agosto/2018 e 

daquelas que se vencerem até o cumprimento da medida pleiteada. Em 

sede de contestação, a parte requerida não impugnou especificadamente 

todos 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 deverá o Município 

pagar à requerente o valor das diferenças salariais relativas ao 

enquadramento no Nível 5 (Classe B), de agosto/2014 a julho/2017, e 

atinentes ao Nível 6 (Classe B), a partir de agosto/2017, mediante 

cumprimento dos parâmetros de enquadramento previstos na LC n.º 

3.797/2012, alterada pela LC n.º 4.007/2014 e reajustes/recomposição 

adotados nas demais leis vigentes em cada período. Ante o exposto, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial a fim de 

que: a) Seja reconhecida a progressão vertical pleiteada e o Município 

requerido seja condenado a promover a implantação da progressão do 

Nível 5 para o Nível 6, a contar de agosto/2017, além dos eventuais 

períodos aquisitivos que se completarem, até o efetivo cumprimento. b) A 

parte requerida seja condenada ao pagamento das diferenças salariais 

retroativas, do período de agosto/2014 a julho/2017, no que se refere ao 

enquadramento da carreira no Nível 5, Classe B, bem como a partir de 

agosto/2017, no que atine ao Nível 6 (Classe B), além daquelas relativas 

aos períodos aquisitivos que eventualmente se vencerem até o efetivo 

pagamento, devendo ser contabilizados os reflexos financeiros, nas 

demais verbas da parte requerente (como décimo terceiro, férias, horas 

extraordinárias e congêneres) efetivamente recebidas. Em relação ao 

regime de atualização, os valores a serem pagos à parte requerente 

deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada 

vencimento, 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, 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 nos períodos, 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 as 

verbas salariais pagas pela requerida, para fins de repasse ao instituto de 

previdência do Município de Várzea Grande - PREVIVAG. 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. 

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, etc. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, homologo o 

projeto de sentença apresentado. Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013165-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO GONCALO MARTINS GOMES (REQUERENTE)
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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: 

1013165-50.2019.8.11.0002. REQUERENTE: REINALDO GONCALO 

MARTINS GOMES 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 artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 

O requerente, servidor efetivo do Município requerido, atualmente 

ocupante do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social 

(Nível Fundamental - 40h), com carreira enquadrada no Nível 7, Classe C 

desde 02/06/2016 (Portaria n.º 336/2016), postula pelo pagamento de R$ 

5.976,75, relativos às diferenças salariais retroativas, do período de 

abril/2014 a novembro/2014 (oito meses, incluindo abril/2014, conforme 

cálculo na exordial), decorrentes do enquadramento de sua carreira no 

Nível 5, Classe A, da tabela “Auxiliar de Desenvolvimento Econômico 

Social - Nível Elementar - 40 horas (Extinção)”. O Município requerido, por 

sua vez, contestou a cobrança desse valor, em razão do que determina o 

artigo 20, da Lei n.º 4.014/2014: “Art. 20. O ingresso dos servidores 

efetivos na carreira bem como os efeitos financeiros da presente lei será 

integralizado em Maio de 2015”. Ao que se vê, assiste razão à parte 

requerida quanto à inexistência de crédito em favor do requerente 

relativamente ao período anteriormente indicado porque, embora a Lei n.º 

4.014/2014 estivesse em vigor nesse período, a integralização na carreira 

e os efeitos financeiros decorrentes dessa norma só passaram a ser 

aplicáveis a partir de maio/2015. Ademais, acerca do teor da impugnação, 

importa dizer que o pedido inicial de pagamento das diferenças salariais se 

fundamentou no direito do requerente ao enquadramento no Nível 5, 

Classe A, não em aumento da jornada laboral. Ante o exposto, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o 

feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. 

Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o artigo 

11 da Lei n.º 12.153/09. Sem custas e honorários (artigo 54 da Lei n.º 

9099/95). Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. 

Intime-se e cumpra-se. Nos termos do artigo 40 da Lei n.º 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, etc. Nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença apresentado. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1019058-22.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCEREMA MARIA CABRAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSÂNGELA SCALABRIN CAMELLO LOPES OAB - MT11678/O-N 

(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: 

1019058-22.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JUCEREMA MARIA CABRAL 

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 fazer jus às 

diferenças salariais decorrentes do seu enquadramento no Nível 10, 

Classe B, a partir de maio/2015. Nessa data, os efeitos financeiros da Lei 

Complementar (LC) n.º 4.014/2014 já podiam ser integralizados, consoante 

artigo 20, e a requerente já contava com 35 anos de serviço. Ao invés 

disso, em maio/2015, a requerida enquadrou equivocadamente a carreira 

da servidora no Nível 01, Classe A (Portaria n.º 222/2015) e retificou esse 

ato somente em junho/2016, elevando a carreira para o Nível 10, Classe B 

(Portaria n.º 336/2016), com a integralização financeira da mencionada lei 

a partir dessa última data, como é possível observar das fichas 

financeiras. Assim, a parte requerente postula pela condenação da parte 

requerida ao pagamento do valor de R$ 17.394,50 (dezessete mil, 

trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos), relativos à 

diferença salarial mensal do período de maio/2015 a maio/2016, bem como 

aos reflexos em décimo terceiro salário, férias e terço constitucional de 

férias, a ser atualizado com juros e correção monetária. 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, a autora foi 

admitida em 05/05/1980 e completou 35 anos de serviço em 05/05/2015, o 

que lhe conferiu o direito de sua carreira ser enquadrada, em maio/2015, 

no Nível 10, Classe C, e de auferir as diferenças salariais, nos termos do 

artigo 20 da LC n.º 4.014/2014. Porém, o enquadramento só ocorreu em 

junho/2016. Desse modo, verifica-se que a requerente recebeu subsídio à 

menor em relação ao salário base do período vindicado, no valor de R$ 

14.562,84. No que se refere ao décimo terceiro salário de 2015, 

considerando que a respectiva ficha financeira demonstra que o 

requerente recebeu R$ 1.605,41 a título dessa verba, resta apenas R$ 

803,59 (oitocentos e três reais e cinquenta e nove centavos) a serem 

pagos pela requerida. Contudo, da análise das fichas financeiras e da vida 

funcional acostadas à exordial conclui-se que, em abril/2018, a requerente 

recebeu os valores das férias e do terço constitucional de 2015/2016, os 

quais tiveram como salário base o disposto na LC n.º 4.293/2017 que 

alterou a LC n.º 4.014/2014. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da ação, 

para condenar o Município de Várzea Grande ao pagamento de R$ 

14.562,84 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e 

quatro centavos) relativos às diferenças salariais mensais do período de 

maio/2015 a maio/2016, bem como de R$ 803,59 (oitocentos e três reais e 

cinquenta e nove centavos) referentes à diferença do décimo terceiro 

salário de 2015. Em relação ao regime de atualização, os valores a serem 

pagos à parte requerente deverão ser acrescidos de correção monetária, 

a contar de cada inadimplemento obrigacional, 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. Nos termos da Lei n.º 2.719/2004, deverá ser considerada 

também a retenção de 11%, calculada sobre as verbas salariais a serem 

pagas pela requerida, para fins de repasse ao instituto de previdência do 

Município de Várzea Grande - PREVIVAG. Desnecessidade de reexame 

necessário, por força do que dispõe o artigo 11 da Lei n.º 12.153/09. 

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios, por força da 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c artigo 27 da 

Lei n.º 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, etc. Nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença apresentado. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011638-63.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO SANTANA (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: 

1011638-63.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CARLOS ANTONIO SANTANA 

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 
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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 12/07/1994, 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 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 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 

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 4.293/201722 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. A partir disso, conclui-se que a parte autora 

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 

(12/07/1994), 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$19.480,28, a serem atualizadas 

quando do cumprimento da sentença com juros e correções monetárias. 

Essa quantia é o resultado do cálculo, com demonstrativo colacionado na 

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 LC n.º 4.014/2014, 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 12/07/2018, 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$19.480,28 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta reais e 

vinte e oito centavos), referentes ao período de 30/09/2014 a 04/09/2019, 

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 
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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: 1018707-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GARCIA DE MATOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO E GESTÃO DE MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1018707-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOEL GARCIA DE MATOS 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO E GESTÃO DE MT Vistos, etc. Nos 

termos do art. 321 do NCPC, intime-se a parte autora para emendar a 

petição inicial e regularizar o polo passivo da demanda, tendo-se em vista 

que a SECRETARIA DE ESTADO E GESTÃO DE MT não possui 

personalidade jurídica própria para figurar como ré em ação judicial, 

tratando-se, tão somente, de ente integrante da Administração Direta, 

pertencente à estrutura organizacional do Estado de Mato Grosso. Fixo 

prazo de 15 dias para efetivação da emenda. 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: 1009585-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDA BRITO FARIA (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 

1009585-75.2020.8.11.0002 REQUERENTE: ZENILDA BRITO FARIA 

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: 1004373-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEIZE MARIA DA SILVA (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: 

1004373-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DEIZE MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL 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 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. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006099-19.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BATISTA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/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: 

1006099-19.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GILMAR BATISTA DE SOUZA 

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 

Técnico de Suporte Administrativo Educacional desde 26 de abril de 2012, 

afirma estar equivocadamente enquadrado no Nível 01, Classe A, fazendo 

jus, conforme alega, à elevação para o Nível 3 (Classe A), e aos reflexos 

pecuniários decorrentes desse novo enquadramento. Traz aos autos 

suas fichas financeiras, planilha de cálculo 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, §1º, inciso III 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 entrada em exercício do servidor, 

na classe inicial e nível. 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 
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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 

requerente 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 parte requerente 

(26/04/2012), e a distribuição da presente ação, devendo a carreira da 

parte requerente ser enquadrada verticalmente no Nível 03 (Classe A), 

com efeitos a partir de abril/2018. 2. Dos reflexos pecuniários decorrentes 

do reenquadramento A parte requerente postula pelo pagamento da 

quantia de R$ 6.009,10 (seis mil e nove reais e dez centavos), atinentes 

às diferenças salariais retroativas e a vencer, bem como o salário base 

correspondente ao correto enquadramento do autor. 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. Registro, por fim, que a incidência 

sobre as verbas adicionais efetivamente recebidas (como pagamento de 

13º, férias, 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 

promoção vertical (Nível 3), a partir de abril/2018, bem como determinado à 

parte requerida que proceda ao devido enquadramento da parte 

requerente no Nível 3 (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 retroativas no valor de 

R$ 6.009,10 (seis mil e nove reais e dez centavos), referentes a abril/2015 

a junho/2019, além daquelas relativas aos períodos aquisitivos que 

eventualmente se vencerem até o efetivo pagamento, devendo ser 

contabilizados os reflexos financeiros, nas demais verbas da parte 

requerente (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: 1006315-77.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE MARIA SZINWELSKI RAMOS (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: 

1006315-77.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELIZETE MARIA SZINWELSKI 

RAMOS 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 

Professora I a IV (40h) desde 05/07/1994 (2ª Cadeira), afirma estar 

enquadrada equivocadamente no Nível 07, fazendo jus, conforme alega, à 

elevação da carreira para o Nível 09, Classe C, e aos reflexos pecuniários 

decorrentes desse novo enquadramento. Traz aos autos suas fichas 

financeiras, requerimentos, 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 promoção vertical O cargo de 

Professor I a IV está enquadrado no gênero “Profissionais da Educação 

Escolar Básica”, previsto no artigo 17, da Lei Municipal n.º 3.797, de 08 de 

agosto de 2012) que rege a carreira dos profissionais da Educação 

Escolar Básica do Município de Várzea Grande/MT. A promoção vertical 

pretendida encontra fundamento legal nos artigos 18 e 21 da Lei 
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Complementar (LC) n.º 3.797/2012, alterada pela LC n.º 4.007/2014 , in 

verbis: DA PROGRESSÃO FUNCIONAL 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 nas classes; II – 

promoção nos níveis Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação 

Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da 

habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos. Parágrafo Único – Os 

níveis de promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica são 

estruturadas em linha vertical de acesso, identificada por números 

arábicos de 1 a 10. Acerca do enquadramento inicial na carreira, os 

artigos 26 e 115 da mencionada Lei Municipal preveem que: Art. 26 – O 

ingresso nos cargos de provimento efetivo da carreira dos Profissionais 

da Educação Escolar Básica do Município de Várzea Grande dar-se-á na 

classe inicial da carreira e nível. Art. 115 – Os aprovados em concurso 

público para a carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da 

rede pública municipal de ensino de Várzea Grande ingressarão na classe 

inicial e nível em conformidade do o art. 26 desta lei. Portanto, o 

enquadramento inicial na carreira se dará na entrada em exercício do 

servidor, no nível inicial da carreira e na classe correspondente à 

habilitação comprovada, sendo esse o ponto de partida para a incidência 

na carreira da promoção por linha vertical de acesso (níveis) e da 

progressão horizontal (por classes), conforme artigos 18 e 19 da LC n.º 

3.797/2012, alterada pela LC n.º 4.007/2014. No que tange ao requisito 

para promoção em níveis insculpido no artigo 20 da LC 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 servidor público 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: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – 

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI Nº. 091/2005 

DE BARRA DO GARÇAS – AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – 

NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Devida é a progressão 

vertical de servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na 

legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a 

omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. Não há como 

negar aplicabilidade à Lei Municipal vigente, que instituiu a progressão 

funcional, sob o argumento de falta de dotação orçamentária, sem fazer 

prova do alegado. REEXAME NECESSÁRIO – RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA – PROGRESSÃO FUNCIONAL – CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL – PROGRESSÃO DE ACORDO COM A LEI 

– DIFERENÇAS SALARIAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ 

30/06/09, TR ATÉ 25/03/2015, APÓS IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – 

ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA – SENTENÇA RETIFICADA EM 

PARTE. Preenchidos os requisitos estampados na Lei Municipal, deve ser 

concedida a progressão funcional ao servidor. A correção monetária, 

tratando-se de verbas devidas pela Fazenda Pública, deve-se utilizar o 

INPC, desde o vencimento de cada parcela até o advento da Lei nº 

11.960/2009 (30/06/2009), quando se passa a aplicar os índices 

empregados à caderneta de poupança (TR) até 25/03/2015 e, a partir de 

então, o IPCA-E. Os juros de mora serão contados da citação válida, com 

base nos índices da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, nos termos do artigo 1º-F, da Lei n° 9.494/97, com a redação 

da Lei nº 11.960/2009. (Apelação/Remessa Necessária 142948/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2017, 

Publicado no DJE 15/02/2017). (sem destaque no original) 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 progressão 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 25 (vinte e cinco) anos entre a posse da requerente (05/07/1994), 

e a distribuição da presente ação, devendo a carreira da parte requerente 

ser enquadrada no Nível 09, Classe C. 2. Dos reflexos pecuniários 

decorrentes da promoção vertical A parte requerente postula pelo 

pagamento da quantia de R$ 22.427,74, atinentes às diferenças salariais 

ocorridas no período de janeiro/2015 a julho/2019. 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. Registro, por fim, que a 

incidência sobre as verbas adicionais efetivamente recebidas (como 

pagamento de 13º, férias, 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 para que, em 

consequência: 1. Seja reconhecida a promoção vertical para o Nível 9, a 

partir de 05/07/2018, bem como determinado à parte requerida que 

proceda ao devido enquadramento da parte requerente (Nível 9, Classe 

C), além dos eventuais períodos aquisitivos que se completarem, até o 

efetivo cumprimento. 2. A parte requerida seja condenada ao pagamento 

dos valores referentes às diferenças salariais de janeiro/2015 a 

julho/2019, no total de R$ 22.427,74 (vinte e dois mil, quatrocentos e vinte 

e sete reais e setenta e quatro centavos), 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 no período. 3. Em relação ao regime de 

atualização, os valores a serem pagos à parte requerente deverão ser 

acrescidos de correção monetária pelos índices empregados à caderneta 

de poupança (Taxa Referencial – TR) até 25.03.2015, a partir de quando 

deverão ser corrigidos 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 n.º 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: 1008697-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLY DA SILVA SAMPAIO ARRUDA (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: 

1008697-77.2018.8.11.0002. REQUERENTE: MARCELLY DA SILVA 
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SAMPAIO ARRUDA 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. A 

autora é servidora efetivo da municipalidade (posse em novembro de 

2012), no cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social, nível 

superior, laborando pelo lapso de 40 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. A autora requereu em 14/04/2015 seu enquadramento na Classe 

B, Nível 2, apresentando diploma de Pós graduação de 400 horas. Porém, 

apesar de fazer jus a Classe B, a requerente ainda não havia cumprido o 

interstício de 03 (três) anos para a promoção vertical, tendo em vista que 

a mesma tomou posse em 05/11/2012. Com efeito a requerente foi 

enquadrada por força da Portaria 222/15, com efeito financeiro a partir de 

maio de 2015, na Classe A, Nível 1, mesmo tendo apresentado o diploma 

de Pós Graduação. Como se vê no artigo 10º da Lei 4.014/14, sobre as 

classes referentes aos cargos de nível Superior: Art. 10. As classes são 

estruturadas segundo os graus de formação exigidos para o provimento 

do cargo de Nível Superior, da seguinte forma: I – Classe A: Formação em 

ensino superior completo, com diploma devidamente reconhecido pelo 

Ministério da Educação e Cultura – MEC e respectivo registro no órgão de 

classe quando necessário; II – Classe B: Pós Graduação lato senso, com 

mínimo de 360 (trezentas e sessenta horas; na área do cargo ou atuação 

do órgão); III – Classe C: Três Pós Graduação lato senso, com mínimo de 

360 (trezentas e sessenta) horas; na área do cargo ou atuação do órgão; 

IV – Classe D: Titulo de Mestrado ou doutorado. Assim, uma vez que a 

requerente apresentou certificado de pós-graduação, deveria, por 

ocasião da vigência da Lei nº 4014/14, ter sido enquadrado na Classe B, 

Nível 2. A Portaria 336/16, com efeito financeiro a partir de junho de 2016, 

enquadrou a servidora Marcelly na Classe A, Nível 2, quando deveria ter 

feito seu reenquadramento na Classe B, Nível 2. 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 A1 

a B1, durante o período de maio de 2015 a dezembro de 2015, e entre 

janeiro de 2016 até dezembro de 2018 as diferenças remuneratórias entre 

as classes/níveis A2 a B2 com base no anexo V da Lei nº 4.014/2014, 

respeitando também o anexo Anexo IX – tabela referente ao técnico de 

desenvolvimento econômico e social (nível superior - 40 horas) da Lei nº 

4.293/2017, 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008686-14.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAQUIM BENTO LEITE 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Dispensado o 

relatório na forma da Lei n.º 9.099/95. 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 Desenvolvimento Econômico e Social (Nível Médio - 30h), com 

carreira enquadrada no Nível 10, Classe A desde 1º/06/2016 (Portaria n.º 

336/2016), postula pelo pagamento de R$14.389,21, relativos às 

diferenças salariais retroativas, do período de 30/01/2015 a 30/05/2016, 

decorrentes do direito ao enquadramento de sua carreira no Nível 10, 

Classe A, a partir da data de janeiro/2015. O Município requerido, por sua 

vez, contestou a cobrança desse valor, em razão do que determina o 

artigo 20, da Lei n.º 4.014/2014: “Art. 20. O ingresso dos servidores 

efetivos na carreira bem como os efeitos financeiros da presente lei será 

integralizado em Maio de 2015”. Ao que se vê, assiste razão à parte 

requerida quanto à inexistência de crédito em favor do requerente 

relativamente ao período de 30/01/2015 a 30/04/2015 porque, embora a Lei 

n.º 4.014/2014 estivesse em vigor nesse período, os efeitos financeiros 

decorrentes dessa norma só passaram a ser aplicáveis a partir de 

maio/2015. Relativamente às diferenças salariais dos períodos de 

maio/2015 a maio/2016, observa-se que o autor recebeu subsídio à menor, 

visto que nesse período ele possuía o direito ao enquadramento no Nível 

10, Classe A. Por esse motivo o Município deverá pagar as diferenças 

salariais desse período, nos termos da lei. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial e, em 

consequência, pela condenação da parte requerida ao pagamento das 

diferenças salariais referentes aos períodos de maio/2015 a maio/2016, 

consoante especificado na exordial. 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 as verbas salariais pagas 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, etc. Nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença apresentado. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006336-53.2019.8.11.0002
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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: 

1006336-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CECILIA PINTO DA SILVA 

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 

requerente foi servidora efetiva do Município requerido no período de 

05/09/1988 a 15/03/2018 e ocupou o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais 

(Nível Elementar - 30h). O pedido da autora consiste na condenação da 

requerida ao pagamento de R$ 39.506,04, relativos às diferenças salariais 

retroativas, do período de junho/2014 a dezembro/2017. Aduz a 

requerente que postulou pela elevação de sua carreira para o Nível 10 e a 

promoção para a Classe D em 10/06/2014, mas que o Município requerido, 

embora tenha deferido o pedido, fixou a data de 11/12/2017 como marco 

inicial para os efeitos desse enquadramento, conforme Portaria n.º 

1.118/2017. Acerca do enquadramento no plano de carreira, o artigo 67, 

da Lei Complementar n.º 3.507/2010 (Plano de Cargos, Carreira e 

Vencimentos), em vigor desde 14/09/2010, determina que, depois do 

enquadramento no plano de carreira, devem ser contados interstícios de 

03 anos para cada progressão vertical. O enquadramento a que se refere 

mencionada norma, ocorreu em 1º/05/2011, por meio da Portaria nº 

374/2012, consoante Vida Funcional acostada à exordial, para o Nível 8, 

Classe A e, não tendo a servidora se insurgido contra o referido 

enquadramento na época oportuna, isto é, até 05 anos após o ato 

administrativo, encontra-se prescrito o fundo de direito quanto ao 

reposicionamento na carreira a partir da data de admissão, como quer a 

autora. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA 

ESTADUAL. ENQUADRAMENTO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. TERMO INICIAL. TEORIA DA "ACTIO NATA". 1. O termo inicial é o 

da ocorrência da lesão ao direito, em observância ao princípio universal da 

actio nata (cf. AgRg no REsp 1510721/PR, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 25/03/2015). A pretensão nasce a partir 

do momento em que violado o direito. 2. O Superior Tribunal de Justiça 

consolidou entendimento no sentido de que o enquadramento ou 

reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos 

concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que a 

prescrição incide sobre o próprio fundo de direito. Precedente. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no REsp 1528387/MT, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 

23/06/2015). DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA – REVISÃO DE ENQUADRAMENTO CUMULADA 

COM COBRANÇA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO ORIGINÁRIO – 

ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO 

SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO Nº. 20.910/32 – SÚMULA Nº. 85 

DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO PREJUDICADO. A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ocorre a 

prescrição do próprio fundo de direito, caso decorridos mais de cinco 

anos entre o ato de enquadramento e o ajuizamento da ação que pretende 

sua modificação, não havendo falar em relação de trato sucessivo. (TJMT, 

Ap 163940/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/7/2018, Publicado no DJE 

24/7/2018). (Ap 85324/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (TJ-MT - APL: 

00076828520098110041853242016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2019) Desse 

modo, os níveis devem ser contados, respeitando-se o interstício de 03 

anos a partir de 1º/05/2011. Desse modo, depreende-se que em 

1º/05/2014, a carreira deveria ter sido enquadrada verticalmente no Nível 

09 e, em 1º/05/2017, no Nível 10. Acerca do pedido de promoção para a 

Classe D, não é possível concluir do documento datado de 10/06/2014 

qual seria o objeto do requerimento. Isso porque nele não há 

especificação do pedido para promoção para a Classe D, nem foram 

anexadas as cópias dos documentos a que se refere. Para a análise do 

direito à promoção seria necessário verificar os títulos e as respectivas 

cargas horárias para, assim, formar convencimento sobre o 

preenchimento dos requisitos legais do artigo 34, da Lei n.º 3.507/2010. 

Importante pontuar que a Vida Funcional não demonstra o enquadramento 

da carreira nas Classes B e/ou C, que deveriam ter antecedido a Classe D, 

bem como não foram juntados aos presentes autos requerimentos 

administrativos nesse sentido. Por outro lado, a LC 3.507/2010 

estabeleceu no artigo 66, I que a promoção horizontal se daria em 

“conformidade com as regras estabelecidas no artigo 35” e que o servidor 

deveria apresentar o “certificado de conclusão ou diploma” que fosse 

necessário ao enquadramento, “até trinta dias após a aprovação desta Lei 

Complementar”, isto é, trinta dias após 14/09/2010. Vê-se, portanto, que, 

quanto ao pedido de pagamento das diferenças salariais e reflexos pelo 

não enquadramento, respeitada a prescrição mencionada, deverão ser 

considerados para cálculo: a) o período de 1º/07/2014 a 30/04/2017, 

quanto às diferenças pecuniárias decorrentes do não enquadramento no 

Nível 9 (Classe A); b) o período de 1º/05/2017 a 30/11/2017, quanto às 

diferenças pecuniárias decorrentes do não enquadramento no Nível 10 

(Classe A). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na petição inicial e, em consequência, pela DECLARAÇÃO da 

prescrição da pretensão de impugnar o ato de enquadramento efetivado 

pela Portaria n.º 374/2012, bem como pela CONDENAÇÃO da parte 

requerida ao pagamento das diferenças salariais, com os reflexos 

pugnados, do período de 1º/07/2014 a 30/04/2017, quanto às diferenças 

pecuniárias decorrentes do não enquadramento no Nível 9 (Classe A) e de 

1º/05/2017 a 30/11/2017, quanto às diferenças pecuniárias decorrentes 

do não enquadramento no Nível 10 (Classe A), observando-se os valores 

já pagos e respeitadas as tabelas e os percentuais de reajustes previstos 

na Lei n.º 3.507/2010 e alterações decorrentes da Lei n.º 4.293/2017. Em 

relação ao regime de atualização, os valores a serem pagos à parte 

requerente deverão ser acrescidos de 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. 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 as verbas salariais pagas 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, etc. Nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença apresentado. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006336-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA PINTO 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: 

1006336-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: CECILIA PINTO DA SILVA 

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 

requerente foi servidora efetiva do Município requerido no período de 
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05/09/1988 a 15/03/2018 e ocupou o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais 

(Nível Elementar - 30h). O pedido da autora consiste na condenação da 

requerida ao pagamento de R$ 39.506,04, relativos às diferenças salariais 

retroativas, do período de junho/2014 a dezembro/2017. Aduz a 

requerente que postulou pela elevação de sua carreira para o Nível 10 e a 

promoção para a Classe D em 10/06/2014, mas que o Município requerido, 

embora tenha deferido o pedido, fixou a data de 11/12/2017 como marco 

inicial para os efeitos desse enquadramento, conforme Portaria n.º 

1.118/2017. Acerca do enquadramento no plano de carreira, o artigo 67, 

da Lei Complementar n.º 3.507/2010 (Plano de Cargos, Carreira e 

Vencimentos), em vigor desde 14/09/2010, determina que, depois do 

enquadramento no plano de carreira, devem ser contados interstícios de 

03 anos para cada progressão vertical. O enquadramento a que se refere 

mencionada norma, ocorreu em 1º/05/2011, por meio da Portaria nº 

374/2012, consoante Vida Funcional acostada à exordial, para o Nível 8, 

Classe A e, não tendo a servidora se insurgido contra o referido 

enquadramento na época oportuna, isto é, até 05 anos após o ato 

administrativo, encontra-se prescrito o fundo de direito quanto ao 

reposicionamento na carreira a partir da data de admissão, como quer a 

autora. Nesse sentido: ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA 

ESTADUAL. ENQUADRAMENTO INICIAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE 

DIREITO. TERMO INICIAL. TEORIA DA "ACTIO NATA". 1. O termo inicial é o 

da ocorrência da lesão ao direito, em observância ao princípio universal da 

actio nata (cf. AgRg no REsp 1510721/PR, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 25/03/2015). A pretensão nasce a partir 

do momento em que violado o direito. 2. O Superior Tribunal de Justiça 

consolidou entendimento no sentido de que o enquadramento ou 

reenquadramento de servidor público constitui ato único de efeitos 

concretos que não caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que a 

prescrição incide sobre o próprio fundo de direito. Precedente. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no REsp 1528387/MT, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 

23/06/2015). DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DECLARATÓRIA – REVISÃO DE ENQUADRAMENTO CUMULADA 

COM COBRANÇA – PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO ORIGINÁRIO – 

ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO 

SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – OCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO DECRETO Nº. 20.910/32 – SÚMULA Nº. 85 

DO STJ – INAPLICABILIDADE – RECURSO PREJUDICADO. A jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que ocorre a 

prescrição do próprio fundo de direito, caso decorridos mais de cinco 

anos entre o ato de enquadramento e o ajuizamento da ação que pretende 

sua modificação, não havendo falar em relação de trato sucessivo. (TJMT, 

Ap 163940/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/7/2018, Publicado no DJE 

24/7/2018). (Ap 85324/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (TJ-MT - APL: 

00076828520098110041853242016 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 18/03/2019, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2019) Desse 

modo, os níveis devem ser contados, respeitando-se o interstício de 03 

anos a partir de 1º/05/2011. Desse modo, depreende-se que em 

1º/05/2014, a carreira deveria ter sido enquadrada verticalmente no Nível 

09 e, em 1º/05/2017, no Nível 10. Acerca do pedido de promoção para a 

Classe D, não é possível concluir do documento datado de 10/06/2014 

qual seria o objeto do requerimento. Isso porque nele não há 

especificação do pedido para promoção para a Classe D, nem foram 

anexadas as cópias dos documentos a que se refere. Para a análise do 

direito à promoção seria necessário verificar os títulos e as respectivas 

cargas horárias para, assim, formar convencimento sobre o 

preenchimento dos requisitos legais do artigo 34, da Lei n.º 3.507/2010. 

Importante pontuar que a Vida Funcional não demonstra o enquadramento 

da carreira nas Classes B e/ou C, que deveriam ter antecedido a Classe D, 

bem como não foram juntados aos presentes autos requerimentos 

administrativos nesse sentido. Por outro lado, a LC 3.507/2010 

estabeleceu no artigo 66, I que a promoção horizontal se daria em 

“conformidade com as regras estabelecidas no artigo 35” e que o servidor 

deveria apresentar o “certificado de conclusão ou diploma” que fosse 

necessário ao enquadramento, “até trinta dias após a aprovação desta Lei 

Complementar”, isto é, trinta dias após 14/09/2010. Vê-se, portanto, que, 

quanto ao pedido de pagamento das diferenças salariais e reflexos pelo 

não enquadramento, respeitada a prescrição mencionada, deverão ser 

considerados para cálculo: a) o período de 1º/07/2014 a 30/04/2017, 

quanto às diferenças pecuniárias decorrentes do não enquadramento no 

Nível 9 (Classe A); b) o período de 1º/05/2017 a 30/11/2017, quanto às 

diferenças pecuniárias decorrentes do não enquadramento no Nível 10 

(Classe A). Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados na petição inicial e, em consequência, pela DECLARAÇÃO da 

prescrição da pretensão de impugnar o ato de enquadramento efetivado 

pela Portaria n.º 374/2012, bem como pela CONDENAÇÃO da parte 

requerida ao pagamento das diferenças salariais, com os reflexos 

pugnados, do período de 1º/07/2014 a 30/04/2017, quanto às diferenças 

pecuniárias decorrentes do não enquadramento no Nível 9 (Classe A) e de 

1º/05/2017 a 30/11/2017, quanto às diferenças pecuniárias decorrentes 

do não enquadramento no Nível 10 (Classe A), observando-se os valores 

já pagos e respeitadas as tabelas e os percentuais de reajustes previstos 

na Lei n.º 3.507/2010 e alterações decorrentes da Lei n.º 4.293/2017. Em 

relação ao regime de atualização, os valores a serem pagos à parte 

requerente deverão ser acrescidos de 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. 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 as verbas salariais pagas 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, etc. Nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença apresentado. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1012752-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITA MARCELINA SEBA (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: 

1012752-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BENEDITA MARCELINA SEBA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. A parte autora 

é servidora efetiva do Município requerido, ocupante do cargo de Agente 

de Desenvolvimento Econômico e Social (Nível Médio - 40h), com carreira 

enquadrada no Nível 9, Classe B desde junho/2016 (Portaria n.º 

336/2016). Na exordial, a servidora postula pela declaração de não 

prescrição das férias de 2004/2005, bem como pelo pagamento de 

R$14.936,52, relativos às diferenças salariais retroativas do período de 

junho/2014 a maio/2016, decorrentes do enquadramento de sua carreira 

no Nível 08, Classe B, a partir da vigência da Lei n.º 4.014/2014, alterada 

pela Lei 4.293/2017. O Município requerido, por sua vez, contestou o 

pedido de declaração de não prescrição das férias, argumentando que 

não houve pedido administrativo para a concessão, bem como aduz ser 

incabível a cobrança da integralidade dos valores pugnados, em razão do 

que determina o artigo 20, da Lei n.º 4.014/2014: “Art. 20. O ingresso dos 

servidores efetivos na carreira bem como os efeitos financeiros da 

presente lei será integralizado em Maio de 2015”. É o relatório. 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. 
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Ao que se vê, assiste razão à parte requerida quanto à inexistência de 

crédito em favor do requerente relativamente ao período de junho/2014 a 

junho/2015, por dois motivos: primeiro porque, embora a Lei n.º 4014/2014 

estivesse em vigor nesse período, os efeitos financeiros decorrentes 

dessa norma só passaram a ser aplicáveis a partir de maio/2015; segundo 

porque somente em 05/07/2015 a requerente completou o tempo de 

serviço necessário (21 anos) para o enquadramento no Nível 8 (Classe 

B). Relativamente às diferenças salariais dos períodos de julho/2015 a 

maio/2016, observa-se que a autora recebeu subsídio à menor, visto que 

nesses períodos a autora possuía o direito ao enquadramento no Nível 8, 

Classe B, e receber o salário base nos termos previstos na Tabela Agente 

de Desenvolvimento Econômico e Social – Nível Médio – 30h (Anexo V da 

Lei n.º 4.014/2014. A prescrição é matéria de ordem pública e pode ser 

analisada de ofício ou a requerimento da parte, em qualquer tempo e grau 

de jurisdição, desde que, salvo exceção legal, as partes tenham 

oportunidade de manifestar-se (artigo 487, II e parágrafo único, do CPC). 

Assim, uma vez que as partes se manifestaram a respeito, passo a 

analisar a ocorrência ou não da prescrição. O Superior Tribunal de Justiça 

(STJ) firmou a tese de que “O termo inicial da prescrição do direito de 

pleitear a indenização por férias não gozadas é o ato de aposentadoria do 

servidor”[1], isto é, a partir do momento em que este não pode mais 

usufrui-las por não estar em exercício. Assim, mantida a relação com a 

Administração, como no presente caso, o servidor poderá pleitear e 

usufruir do gozo das férias a qualquer tempo. Nesse sentido: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO. 

TERMO INICIAL. APOSENTADORIA. 1. "O entendimento deste Superior 

Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo a quo da prescrição do 

direito de pleitear indenizações referentes a licenças e férias não gozadas 

é o ato de aposentadoria e, dessa forma, mantida a relação com a 

Administração, o servidor público poderá usufruir do gozo da 

licença-prêmio a qualquer tempo, anteriormente à aposentação." (AgRg no 

Ag 1.094.291/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 

24/3/09, DJe 20/4/09) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

(AgRg no REsp 810.617/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, 

julgado em 04/02/2010, DJe 01/03/2010) Por outro lado, da leitura dos 

precedentes da tese acima citada, extrai-se que ela é aplicável nos casos 

em que a própria Administração opta em privar o servidor do gozo das 

férias anuais. Nesse aspecto, vislumbra-se que o artigo 7º do Decreto 

56/2015, ao aplicar a prescrição quinquenal para férias vencidas e não 

gozadas, impediu a servidora de usufruir das férias a que tinha direito, 

implicando em enriquecimento sem causa da requerida. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na petição inicial e, em 

consequência, pela DECLARAÇÃO de que o direito da servidora de 

pleitear as férias de 2004/2005 não está prescrito, bem como pela 

CONDENAÇÃO da parte requerida ao PAGAMENTO das diferenças 

salariais e reflexos nas demais verbas relativas ao período de 

JULHO/2015 a MAIO/2016. 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 as verbas salariais pagas 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, etc. Nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença apresentado. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito [1] Brasil. Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência em teses. 

Direito Administrativo. Edição n. 73: Servidor público - remuneração. Teses 

16. Disponível em: https://scon.stj.jus.br/SCON/jt/toc.jsp. Acesso em: 07 

abr. 2020.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001794-26.2018.8.11.0002. AUTOR(A): HERMES DAVID REU: MUNICÍPIO 

DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Desnecessidade de relatório, por força 

da normativa disposta no artigo 38 na Lei n.º 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. O espólio requerente, 

representado por sua inventariante, alega que, embora ainda figure como 

proprietário dos imóveis descritos na exordial, não os possui há, pelo 

menos, 15 anos, em razão da ocupação das áreas por terceiros. Esse 

fato é comprovado pelo Parecer Técnico n.º 1387/CGMA/2017 elaborado 

pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável de 

Várzea Grande - isto é, pela própria parte requerida - e demais 

documentos acostados à exordial. À vista disso requer a declaração da 

nulidade dos lançamentos de Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana (IPTU) em nome do Espólio de Hermes David desde o ano 

de 2013. O Município requerido, por sua vez, contesta o pedido 

argumentando, em síntese, que a legitimidade passiva para pagamento do 

tributo recai preferencialmente sobre o proprietário e que a invasão de 

imóvel por terceiro não é oponível contra o fisco. Aduz que a 

municipalidade não tem a obrigação de regularizar a área invadida, porque 

se trata de Área de Preservação Permanente, Área de Risco e Zona de 

Conservação e Preservação Ambiental. Fundamenta sua defesa nos 

princípios da supremacia do interesse público e na indisponibilidade do 

interesse público, na doutrina e na jurisprudência pátrias. Conforme o 

artigo 34, do Código Tributário Nacional (CTN), o contribuinte do Imposto 

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana "é o proprietário do imóvel, 

o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título". Assim, a 

legitimidade passiva não é só do proprietário do imóvel. Da leitura dos 

artigos 32 e 34 do CTN e do artigo 12, §1º do Código Tributário Municipal - 

CTM (Lei n.º 1.178/91) é possível concluir, à primeira vista e sem uma 

interpretação sistemática fundada em princípios de direito, que a obrigação 

de quitar a dívida fiscal recairia sobre o proprietário dos imóveis. Contudo, 

os referidos imóveis foram invadidos por terceiros há mais de 15 anos. 

Nesse caso, os débitos tributários referentes às áreas invadidas devem 

ser lançados em nome daqueles que ocupam os imóveis, não em nome do 

falecido proprietário, que há muito tempo deixou de ser o possuidor 

desses bens. Aliás, esse proprietário está destituído dos poderes de usar, 

gozar, dispor e reivindicar tais bens – elementos constitutivos do direito de 

propriedade - e, o Estado, omisso no dever constitucional de proteção à 

propriedade, nada fez, a não ser, cobrar-lhe o tributo. A esse respeito, o 

Superior Tribunal de Justiça argumenta que “o fato do Estado violar o 

direito de garantia de propriedade e, concomitantemente, exercer a sua 

prerrogativa de constituir ônus tributário sobre imóvel expropriado por 

particulares” ofenderia “os princípios básicos da razoabilidade e da 

justiça”: TRIBUTÁRIO. ITR. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL. INVASÃO DO 

MOVIMENTO "SEM TERRA". PERDA DO DOMÍNIO E DOS DIREITOS 

INERENTES À PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSISTÊNCIA DA 

EXAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO 

ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Conforme salientado no acórdão recorrido, o 

Tribunal a quo, no exame da matéria fática e probatória constante nos 

autos, explicitou que a recorrida não se encontraria na posse dos bens de 

sua propriedade desde 1987. 2. Verifica-se que houve a efetiva violação 

ao dever constitucional do Estado em garantir a propriedade da impetrante, 

configurando-se uma grave omissão do seu dever de garantir a 
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observância dos direitos fundamentais da Constituição. 3. Ofende os 

princípios básicos da razoabilidade e da justiça o fato do Estado violar o 

direito de garantia de propriedade e, concomitantemente, exercer a sua 

prerrogativa de constituir ônus tributário sobre imóvel expropriado por 

particulares (proibição do venire contra factum proprium). 4. A 

propriedade plena pressupõe o domínio, que se subdivide nos poderes de 

usar, gozar, dispor e reinvidicar a coisa. Em que pese ser a propriedade 

um dos fatos geradores do ITR, essa propriedade não é plena quando o 

imóvel encontra-se invadido, pois o proprietário é tolhido das faculdades 

inerentes ao domínio sobre o imóvel. 5. Com a invasão do movimento "sem 

terra", o direito da recorrida ficou tolhido de praticamente todos seus 

elementos: não há mais posse, possibilidade de uso ou fruição do bem; 

consequentemente, não havendo a exploração do imóvel, não há, a partir 

dele, qualquer tipo de geração de renda ou de benefícios para a 

proprietária. 6. Ocorre que a função social da propriedade se caracteriza 

pelo fato do proprietário condicionar o uso e a exploração do imóvel não 

só de acordo com os seus interesses particulares e egoísticos, mas 

pressupõe o condicionamento do direito de propriedade à satisfação de 

objetivos para com a sociedade, tais como a obtenção de um grau de 

produtividade, o respeito ao meio ambiente, o pagamento de impostos etc. 

7. Sobreleva nesse ponto, desde o advento da Emenda Constitucional n. 

42/2003, o pagamento do ITR como questão inerente à função social da 

propriedade. O proprietário, por possuir o domínio sobre o imóvel, deve 

atender aos objetivos da função social da propriedade; por conseguinte, 

se não há um efetivo exercício de domínio, não seria razoável exigir desse 

proprietário o cumprimento da sua função social, o que se inclui aí a 

exigência de pagamento dos impostos reais. 8. Na peculiar situação dos 

autos, ao considerar-se a privação antecipada da posse e o 

esvaziamento dos elementos de propriedade sem o devido êxito do 

processo de desapropriação, é inexigível o ITR diante do desaparecimento 

da base material do fato gerador e da violação dos referidos princípios da 

propriedade, da função social e da proporcionalidade. 9. Recurso especial 

não provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.144.982 - PR (2009/0114749-3) 

RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES RECORRENTE : 

FAZENDA NACIONAL PROCURADOR : PROCURADORIA-GERAL DA 

FAZENDA NACIONAL RECORRIDO : GELZA REGINA DE ABREU MORESCO 

ADVOGADO : IRINEU PALMA PEREIRA E OUTRO(S)) Ressalte-se que o 

STJ menciona “o esvaziamento dos elementos de propriedade” e, por 

consequência, o “desaparecimento da base material do fato gerador” do 

imposto a que se refere a ementa (ITR), podendo ser esse raciocínio ser 

aplicado ao presente caso, que trata do IPTU, por analogia. Essa situação 

tornaria inexigível o tributo, sob pena de violação aos “princípios da 

propriedade, da função social e da proporcionalidade”. O Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, em caso semelhante ao dos autos, 

determinou que o município requerido ordenasse o lançamento do débito 

de IPTU em nome dos ocupantes de área invadida: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO IPTU - 

IMÓVEL INVADIDO - COBRANÇA SOBRE OS OCUPANTES. O Superior 

Tribunal de Justiça exposou entendimento no sentido de ser inexigível a 

cobrança de tributos de proprietário que não detém a posse do imóvel, 

devendo o município lançar o débito tributário em nome dos ocupantes da 

área invadida. (TJ-MG - AC: 10000160327631004 MG, Relator: Dárcio 

Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 14/10/0019, Data de Publicação: 

17/10/2019) Portanto, a anulação dos lançamentos realizados em 

desfavor do espólio requerente, com a confirmação da decisão liminar de 

tutela de urgência, é medida que se impõe. Ademais, a municipalidade 

poderá exigir o pagamento do IPTU daqueles que realmente usufruem dos 

imóveis mencionados nesta ação, o que garantirá a aplicação justa da 

norma tributária, a fim de que ela alcance os fins sociais a que se destina, 

bem como a efetividade dos princípios da supremacia e da 

indisponibilidade do interesse público. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a ação, 

para CONFIRMAR A TUTELA DE URGÊNCIA concedida liminarmente e 

DECLARAR inexistentes os débitos tributários lançados em desfavor do 

Espólio de Hermes David, a partir de 2013 e em relação aos imóveis 

descritos na exordial, devendo o Município requerido desvincular o nome 

do espólio requerente dos imóveis que não estão sob sua posse 

(descritos na petição inicial). Desnecessidade de reexame necessário, por 

força do que dispõe o art. 11 da Lei nº 12.153/09. Preclusa a via recursal, 

nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e cumpra-se. Várzea 

Grande/MT. Dulcely Silva Franco Juíza Leiga Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença apresentado. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012929-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUIZ AUGUSTO DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Passo ao exame do 

MÉRITO. Recurso recebido e acolhido. Trata-se de Embargos de 

declaração em face da sentença proferida por esse juízo que julgou 

parcialmente os pedidos iniciais para determinar a implantação do adicional 

de insalubridade em grau máximo (40%), a disponibilização de 

Equipamentos de Proteção Individual e o pagamento das diferenças 

salariais devidas pela requerida a partir da admissão do servidor público. 

O embargante alega que a sentença foi contraditória por determinar a 

incidência de 11% sobre as diferenças salariais a título de contribuição à 

PREVIVAG, diante da tese firmada pelo Supremo Tribunal de Justiça (STF) 

que veda a incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de 

aposentadoria. Assiste razão ao embargante, uma vez que o STF, no 

julgamento do Recurso Extraordinário 593.068/SC, com repercussão geral, 

aprovou a tese de que: "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". 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. (STJ, RE 

593.068-SC, Relator: Ministro Luiz Roberto Barroso, Data de julgamento: 

11/10/2018) Diante do exposto, nos termos da fundamentação, opino pelo 

recebimento e ACOLHIMENTO dos embargos de declaração para modificar 

o dispositivo, mediante a exclusão do seguinte texto: 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. 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. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Várzea 

Grande-MT. Dulcely Silva Franco Juíza Leiga Vistos, etc. Nos termos do 

artigo 40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença apresentado. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015587-95.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MICHEL WOHLFAHRT DUTRA 

DE PINHO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos etc. 

Dispensado o relatório na forma da Lei n.º 9.099/95. DECIDO. Não havendo 

a necessidade de mais provas, para além das documentais, a lide será 

apreciada na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. O 

requerente, servidor público ocupante do cargo de Agente de Apoio dos 

Serviços do SUS, Perfil Motorista, Nível Médio (40h), busca a condenação 

do Município requerido ao pagamento do adicional de insalubridade no grau 

máximo (40%), sob o argumento de que está lotado na UPA IPASE e tem 

exercido a função de maqueiro, acessando o setor de urgência e 

emergência, carregando e transportando pacientes para a ambulância, 

para o pronto socorro e, por vezes, para áreas de isolamento quando não 

há vagas suficientes de leitos. O artigo 7º, XXIII da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988 garante o “adicional de 

remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na 

forma da lei”. O artigo 77, do Estatuto do Servidor Público de Várzea 

Grande estabelece que “os servidores que trabalhem com habitualidade 

em locais insalubres ou em contato permanente com substancias tóxicas 

radioativa ou com riso da vida, fazem jus a um adicional nos índices da 

legislação federal pertinente a matéria do cargo efetivo”. As regras acerca 

das atividades e operações insalubres e dos respectivos adicionais estão 

dispostas na Norma Regulamentadora n.º 15 (NR-15) do Ministério do 

Trabalho e Emprego. Conforme item 15.1 e seguintes dessa NR, “são 

consideradas atividades ou operações insalubres as que se 

desenvolvem”: 15.1.1 Acima dos limites de tolerância previstos nos 

Anexos n.º 1, 2, 3, 5, 11 e 12; 15.1.2 (Revogado pela Portaria MTE n.º 

3.751/1990). 15.1.3 Nas atividades mencionadas nos Anexos n.º 6, 13 e 

14; 15.1.4 Comprovadas através de laudo de inspeção do local de 

trabalho, constantes dos Anexos n.º 7, 8, 9 e 10. O caso dos autos exige 

a análise das regras concernentes às atividades que envolvem agentes 

biológicos, nos termos do Anexo 14, item 15.1.3, da NR-15, quais sejam: 

ANEXO XIV AGENTES BIOLÓGICOS Relação das atividades que envolvem 

agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação 

qualitativa. Insalubridade de grau máximo - Trabalho ou operações, em 

contato permanente com: - pacientes em isolamento por doenças 

infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente 

esterilizados; Insalubridade de grau médio - Trabalhos e operações em 

contato permanente com pacientes, animais ou com material 

infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, 

ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados 

aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que 

tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de 

uso desses pacientes, não previamente esterilizados); (...) Como se vê, 

para que o adicional de insalubridade em grau máximo seja devido, é 

imprescindível que o trabalhador tenha “contato permanente com 

pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como 

objetos de seu uso, não previamente esterilizados”, não sendo essa a 

situação apresentada pelo autor. O simples exercício do cargo de 

motorista não garantiria o adicional de insalubridade ao servidor, por se 

resumir ao transporte de “passageiros, cargas, documentos ou materiais; 

e realizar as verificações e manutenções básicas do veículo, utilizando 

equipamentos e dispositivos especiais” (Anexo VII da Lei n.º 4.293/2017), 

hipóteses não previstas na NR-15. Entretanto, o Município reconhece que 

as atividades e operações desempenhadas pelo autor, ora descritas pelo 

requerente, são insalubres em grau médio (20%) em razão do contato 

permanente com pacientes, como se observa dos pagamentos constantes 

dos holerites do autor. Com efeito, da análise dos autos, notadamente da 

própria narrativa dos fatos, conclui-se que o autor não faz jus ao adicional 

em grau máximo (40%) porque não permanece todo o tempo em área de 

isolamento com pacientes acometidos de doenças infecto-contagiosas ou 

em contato permanente com objetos não esterilizados utilizados por eles.

[1] Acerca do grau de insalubridade pago a motorista de ambulância, o 

Tribunal Superior do Trabalho se manifestou: RECURSO DE REVISTA. 

LAUDO PERICIAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU DE 

INSALUBRIDADE. Conforme quadro fático delineado no acórdão regional, o 

reclamante desempenhava a atividade de motorista de ambulância e não 

se encontrava exposto a pacientes portadores de doenças infecto 

contagiosas em área de isolamento, cujo enquadramento se daria em grau 

máximo. Assim, o grau de insalubridade previsto para o trabalho efetivado 

pelo reclamante é o de grau médio (20%), como já vinha pagando o 

Município. Importante ressaltar que nos termos do art. 436 do CPC o juiz 

não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com 

outros elementos ou fatos provados nos autos. Recurso de revista não 

conhecido. (TST - RR: 1319004020095150005, Relator: Augusto César 

Leite de Carvalho, Data de Julgamento: 29/04/2015, 6ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 08/05/2015) Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA 

da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução 

de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Desnecessidade de 

reexame necessário, por força do que dispõe o artigo 11 da Lei nº 

12.153/09. Sem custas e honorários (artigo 54 da Lei nº 9099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido, arquive-se. Intime-se e 

cumpra-se. 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, etc. Nos termos do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95, homologo o projeto de sentença apresentado. Intime-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito [1] 

(TJ-MT - REEX: 00046547220098110021 109281/2012, Relator: DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 28/01/2014, QUARTA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 13/02/2014)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1013181-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR VERES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS OAB - MT24213/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1013181-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NADIR VERES RODRIGUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRANSITO Vistos, etc. Verifica-se, da narrativa dos fatos e dos 

documentos que acompanham a exordial, mormente do Extrato do Veículo 

de Placa NJM5427, que o bem móvel objeto da presente demanda, 

aparentemente, foi transferido em favor de MANOEL BENEDITO PEREIRA 

LEITE. Ao ajuizar o presente feito, no entanto, o autor apenas demandou o 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN-MT) e o ESTADO DE 

MATO GROSSO. Dessa forma, imperioso que MANOEL BENEDITO 

PEREIRA LEITE, enquanto suposto adquirente do veículo, integre o polo 

passivo da presente demanda, visto que não há prova nos autos, em juízo 

sumário, da tradição do veículo. Diante disso, determino que a parte autora 

emende a petição inicial, regularizando o polo passivo da demanda. Fixo o 

prazo de 15 dias para efetivação da emenda, nos termos do artigo 321 do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se. Às providências. Várzea 

Grande-MT. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CORNELIO ERCULANO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE MORAES COSTA OAB - MT15643-O (ADVOGADO(A))

SANLEI COSTA DOS SANTOS OAB - MT24714/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: 

1000758-75.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CORNELIO ERCULANO NETO 

REQUERIDO: PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE Vistos. 

Cuida-se de pedido de tutela provisória de urgência, de natureza 
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antecipada, formulada por CORNELIO ERCULANO NETO 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 

final da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE 

URGÊNCIA. Retifique-se a autuação para que conste o Município de 

Várzea Grande como demandado. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008843-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE ALMEIDA SILVA (TESTEMUNHA)

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 

1008843-50.2020.8.11.0002 TESTEMUNHA: MARCIO DE ALMEIDA SILVA 

TESTEMUNHA: 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, mormente a vida funcional 

atualizada do demandante, 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, 31 de março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000496-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUDINEIA MARIA DA SILVA 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: 

1000496-33.2017.8.11.0002. REQUERENTE: AUDINEIA MARIA DA SILVA 

OLIVEIRA 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007378-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DA SILVA CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE YARID RECCO PEREIRA SILVA OAB - MT26390/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 

1007378-06.2020.8.11.0002 REQUERENTE: EUNICE DA SILVA CERQUEIRA 

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, 30 de 

março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005332-44.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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MARINA JOANA GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRLAINE OLIVEIRA PIRES OAB - MT25731/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1005332-44.2020.8.11.0002 TESTEMUNHA: MARINA JOANA GOMES DA 

SILVA TESTEMUNHA: ESTADO DO MATO GROSSO, SECRETARIA 

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. Retifique-se a autuação, adequando o polo passivo com 

relação a emenda à inicial realizada. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 13 de abril de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010218-86.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT5746-O (ADVOGADO(A))

KARYME PARADA PEDROSA OAB - MT22946-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1010218-86.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MÁRIO LÚCIO FRANCO 

PEDROSA REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE Vistos, etc. Da detida análise da 

presente ação, mormente face à pendência de pedido de tutela provisória 

de urgência, extraem-se regularizações indispensáveis ao 

prosseguimento do feito e à análise do petitório. Registro que se trata de 

ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de danos 

morais, bem como pedido de tutela de urgência, proposta por MARIO 

LUCIO FRANCO PEDROSA em desfavor de DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT. Em apertada síntese, 

relata o autor que é proprietário e possuidor do imóvel Casa 607, 

localizada na Quadra Q, do Condomínio Residencial Terra Nova Várzea 

Grande, sendo o imóvel utilizado para aluguel. Narra que em meados do 

mês de agosto de 2019, referida casa passou a apresentar rachaduras e 

fissuras “(...) que se mostram irregularidades gravíssimas na estrutura do 

imóvel”. Alega ainda que tal problema foi objeto de análise pela Defesa 

Civil, que determinou fosse feita vistoria e realizado laudo técnico, a fim de 

averiguar a gravidade da situação, culminando na notificação e 

determinação aos moradores afetados para que desocupassem os 

imóveis com irregularidades na estrutura, no prazo de 48 horas, no dia 29 

de outubro de 2019. Referida situação é objeto de processo judicial, em 

que são partes o Condomínio e a Construtora, bem como relata ainda o 

autor que ajuizara ação própria contra a construtora, pleiteando 

liminarmente lucros cessantes, e no mérito, a condenação da requerida à 

reforma do imóvel. Por fim, aduz o autor que entrou em contato com o 

DAE/VG, a fim de solicitar isenção do pagamento das contas de água, em 

razão da impossibilidade de utilização, o que fora negado pela autarquia 

demandada, tendo a autarquia se recusado a “(...) suspender os serviços 

alegando que é necessário o pagamento das faturas em aberto.”. Juntou 

aos autos cópias do processo judicial, do Laudo Técnico, da Notificação 

de desocupação, dentre outros documentos relativos à situação das 

falhas estruturais nas casas afetadas, no Condomínio Terra Nova Várzea 

Grande. Pleiteia liminar para o fim de que a requerida suspenda as 

cobranças do serviço de água, bem como para que se abstenha de 

negativar o nome do reclamante no cadastro de inadimplentes É a síntese 

do necessário. Pois bem. Conquanto o autor tenha juntado aos autos farta 

documentação relativa à comprovação ou demonstração das graves 

falhas estruturais em seu imóvel, algumas elucidações constituem-se 

enquanto indispensáveis à adequada análise do pleito liminar. Isso porque, 

em que pese o requerente tenha afirmado que solicitou junto ao DAE/VG a 

suspensão dos serviços de água em seu imóvel, obtendo da autarquia 

uma resposta negativa, não juntou aos autos nenhum documento que 

comprove tal afirmação – como, por exemplo, registro de atendimento ou 

solicitação –, tendo juntado à inicial tão somente as contas de água de sua 

unidade consumidora. Veja-se. Constituindo-se a causa de pedir da 

presente ação em possível ilegalidade cometida pela autarquia – qual seja, 

cobrança indevida –, o que, em sede liminar, possibilitaria a determinação 

de suspensão de tais cobranças, necessário se faz para uma correta 

análise, ainda que sumária, a demonstração mínima quanto a probabilidade 

do direito invocado, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Assim, determino ao Autor que junte aos autos documento relativo à 

solicitação de suspensão do fornecimento de água do imóvel objetado nos 

autos, junto ao DAE/VG, a fim de demonstrar a probabilidade do direito 

invocado. Portanto, deverá o Autor emendar a petição inicial, juntando os 

documentos elencados, dispondo do prazo de 15 (quinze) dias, nos 

estritos limites e exigências procedimentais do art. 321 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. 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: 1015687-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA KARLA DA SILVA SEIXAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE 

1015687-50.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BIANCA KARLA DA SILVA 

SEIXAS REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO 

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, 1 de 

novembro de 2019. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015687-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCA KARLA DA SILVA SEIXAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão Impulsiono os 

presentes autos a fim de proceder a intimação do(a) causídico(a) da parte 

promovida para que tome ciência do teor da juntada do recurso de item 

31301126 e contra-razoar no prazo legal. VÁRZEA GRANDE, 29 de abril 

de 2020. CLAVERSON BOTELHO DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007990-41.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:
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JANINA LAUREANA DE ALMEIDA (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 

1007990-41.2020.8.11.0002 REQUERENTE: JANINA LAUREANA DE 

ALMEIDA 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, 30 de março de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0025313-52.2015.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ARRUDA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-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: 

0025313-52.2015.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANA ARRUDA DO 

AMARAL REQUERIDO: 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0025313-52.2015.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA ARRUDA DO AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - MT5604-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: 

0025313-52.2015.8.11.0002. REQUERENTE: ELIANA ARRUDA DO 

AMARAL REQUERIDO: 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003364-81.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAM HELENA CREPALDI DE BARROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT19554-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: 

1003364-81.2017.8.11.0002. AUTOR(A): MIRIAM HELENA CREPALDI DE 

BARROS 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: 1001993-19.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO CUNHA DE MORAES (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: 

1001993-19.2016.8.11.0002. AUTOR(A): LUCIO CUNHA DE MORAES 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005879-55.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOILSON EDUARDO 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:

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO OAB - MT5812-O (ADVOGADO(A))

RICARDO CORREA MARQUES OAB - MT10622-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005879-55.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JOILSON EDUARDO DA 

SILVA REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

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: 1003732-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON SALES DE ARRUDA (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: 

1003732-56.2018.8.11.0002. REQUERENTE: EMERSON SALES DE 

ARRUDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 

Vistos. Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos da Egrégia 

Turma Recursal. Caso não haja condenação ou nada sendo requerido no 
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prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se. Às providências. Várzea Grande/MT, 30 

de março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001871-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BRIZOLA 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: 

1001871-35.2018.8.11.0002. REQUERENTE: EDSON BRIZOLA DA COSTA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 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/MT, 30 de março de 

2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004304-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS DE SOUZA FREITAS (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: 

1004304-12.2018.8.11.0002. AUTOR(A): JARBAS DE SOUZA FREITAS 

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: 1002192-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE APARECIDA RODRIGUES BATISTA (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: 

1002192-70.2018.8.11.0002. AUTOR(A): LUZINETE APARECIDA 

RODRIGUES BATISTA 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: 1003155-15.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARDELIA SILVA PEDRACA (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: 

1003155-15.2017.8.11.0002. AUTOR(A): ARDELIA SILVA PEDRACA 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-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005369-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA E SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE KAREN DA SILVA OAB - MT27635/O (ADVOGADO(A))

ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA OAB - MT22661-O (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 

1005369-71.2020.8.11.0002 EXEQUENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA E 

SILVA EXECUTADO: VARZEA GRANDE CAMARA MUNICIPAL 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. 

Retifique-se a autuação, adequando o polo passivo ao teor da emenda à 

inicial realizada. Cite-se e intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 30 de 

março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1007788-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA CRISTINA FANTINI (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: 

1007788-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JULIANA CRISTINA FANTINI 

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, 

30 de março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004693-31.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KELMEY CRISTINA RIBEIRO DE BARROS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-O 

(ADVOGADO(A))

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004693-31.2017.8.11.0002. REQUERENTE: KELMEY CRISTINA RIBEIRO 

DE BARROS SANTOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE 

Vistos, etc. Verifica-se, dos autos, que a autora, ainda que 

exaustivamente intimada para tanto, não forneceu cópia da certidão de 

vida funcional atualizada, sendo este documento imprescindível à análise 

do mérito da presente demanda. Destarte, converto o julgamento em 

diligência e determino, novamente, a apresentação do documento pela 

parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 

321 CPC). Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006219-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IDEMOR MOLIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM OAB - MT12066-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: 

1006219-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IDEMOR MOLIN REQUERIDO: 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Trata-se de ação de 

cobrança movida por servidor público aposentado, ao recebimento de 

indenização em pecúnia da licença-prêmio referente ao período aquisitivo 

de 2013/2018. Extrai-se da Portaria nº 1.078/2018, mencionada na defesa 

pelo ente municipal, que a referida licença-prêmio fora deferida ao 

servidor, com período de gozo posto como de 01.09.2018 a 29.11.2018. 

Igualmente, da Portaria nº 1.392/2018, consta a informação de ter "o 

servidor ter usufruído integralmente do mesmo antes de sua 

aposentadoria". Frise-se que ambos os documentos foram publicados no 

Diário Oficial do Município, sendo de livre acesso. Ressalto, por fim, que a 

presunção de veracidade dos fatos não contestados não se aplica ao 

presente caso, face aos direitos indisponíveis (interesse público) em jogo. 

Diante do exposto, verifico a necessidade de maiores esclarecimentos a 

respeito da pretensão autoral, pelo que converto o julgamento em 

diligência e determino que o demandante seja intimado a se manifestar e 

informar se não gozou da referida licença-prêmio conforme agendamento, 

apresentando sua vida funcional e toda a documentação correlata a 

comprovar e justificar eventual direito à conversão em pecúnia do 

benefício. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para atendimento da presente 

determinação, sob pena de indeferimento (art. 321 do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 27 de março de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008195-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDIR FERREIRA DE ALMEIDA (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 DESPACHO Processo: 

1008195-41.2018.8.11.0002. REQUERENTE: JURANDIR FERREIRA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. 

Converto o feito em diligência para determinar à parte autora que 

apresente cópia integral do processo administrativo nº 44405/2011, 

conforme suscitado perante a 1ª Vara Esp. da Fazenda Pública desta 

Comarca (Id. 16247069), pois se trata de documento indispensável à 

análise de eventual prescrição. Intime-se. Cumpra-se. VÁRZEA GRANDE, 

27 de março de 2020. Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009143-12.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROZIMARA RICARDE DE MELO (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 

1009143-12.2020.8.11.0002 REQUERENTE: ROZIMARA RICARDE DE MELO 

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, 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, 30 de março de 2020. 

Amini Haddad Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008953-49.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-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 

1008953-49.2020.8.11.0002 REQUERENTE: DANIEL ELIAS PEREIRA DE 

PAULA 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, 30 de março de 2020. Amini Haddad 

Campos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012530-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CHAPADA DOS BURITIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA BAZIQUETO PERES SALVADOR OAB - MT10279-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITA MARIA DIAS DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA OAB - MT19174-O (ADVOGADO(A))

RENATO FERREIRA COUTINHO OAB - MT16360-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

VÁRZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA 

GRANDE Avenida Dom Orlando Chave, s/n, UNIVAG, Cristo Rei, Várzea 

Grande- MT - CEP: 78118-000 Processo n. 1012530-69.2019.8.11.0002 I N 

T I M A Ç Ã O Impulsiono os autos com a finalidade de Intimar a parte 

Recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões aos Embargos de 

Declaração no prazo legal Várzea Grande, 29 de abril de 2020.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1011835-18.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA DA SILVA MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011835-18.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANA CLAUDIA DA SILVA 

MIRANDA REQUERIDO: OI 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. 28277046 - 

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 

(27092821 - Sentença ), estando a mesma correta e em plena legalidade, 

pelos seus próprios fundamentos, uma vez que o extrato de negativação 

juntado no id. 24907911 - Outros documentos (extrato balcão.jpeg), se 

encontra incompleto, conforme foi fundamentado pela Juíza Leiga. 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001899-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT9271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001899-66.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARIA ALVES VILELA 

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 

requerente, servidora efetiva do Município requerido, ocupante do cargo 

de Técnico de Suporte Administrativo Educacional (Nível Elementar) desde 

1º/11/2003, afirma que sua carreira está equivocadamente enquadrada no 

Nível 04, Classe B, fazendo jus, conforme alega, à elevação para o Nível 

5, Classe B, desde novembro/2015; à progressão para o Nível 6, Classe B, 

a contar de novembro/2018, e; aos reflexos pecuniários decorrentes 

desses novos enquadramentos. O Município requerido, por sua vez, em 

sede de contestação, limitou-se a requerer a declaração da incompetência 

do Juízo e 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 (...)”. Conquanto a parte requerida não tenha contestado a 

integralidade dos pedidos, certo é que não se aplica ao presente caso o 

efeito da presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial (art. 

344/CPC), em razão do interesse público indisponível subjacente à matéria 

(art. 345, II/CPC). A parte autora não trouxe aos autos documentos que 

comprovem o(s) enquadramento(s) eventualmente ocorridos na carreira 

da autora e a(s) data(s) em que referido(s) ato(s) ocorreu(ram). Das 

fichas financeiras acostadas à exordial e demais documentos, não é 

possível verificar tais informações – o que é imprescindível para análise 

de eventual prescrição do fundo de direito – sequer a data de admissão 

da autora. Ante o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC. 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. 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, 

etc. Nos termos do artigo 40 da Lei n. 9099/95, homologo o projeto de 

sentença apresentado. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT. Amini 

Haddad Campos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1009812-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO DE PINHO BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AMINI HADDAD CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE 

1009812-65.2020.8.11.0002 REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO DE 

PINHO BOTELHO Advogado do(a) REQUERENTE: DANIEL ELIAS PEREIRA 

DE PAULA - MT17399-O REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. Cuida-se de recurso de embargos de declaração, manejado contra a 

sentença de ID 31100261, ao argumento de há contradição no julgado. 

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 contradição, passo à sua análise. 

Quanto ao mérito, evidencia-se não assistir razão à parte embargante, 

pois, embora argumente ter indicado os sucessores, não os habilitou os 

sucessores com a apresentação da pertinente procuração, consoante 

determinado na decisão de ID 23828894 daqueles autos. Assim, 

evidencia-se que, em verdade, os presentes embargos não visam sanar 

eventual contradição do julgado, mas sim alterá-lo de forma substancial 

(animus recorrendi), o que não é permitido na modalidade. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – 

RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, 

é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e 

parágrafo único, inc. I, e 489, § 1º, do CPC/2015. Sendo interposto com fim 

específico de rediscutir a matéria, o embargos de declaração deve ser 

conhecido e rejeitado. (ED 69142/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

19/09/2018, Publicado no DJE 25/09/2018) RECURSO DE EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR 

– BUSCA E APREENSÃO – QUITAÇÃO DAS PARCELAS VINCENDAS – 

CLÁUSULA ABUSIVA – INOCORRÊNCIA – ENTENDIMENTO MASSIFICADO 

PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEORIA DO ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL – QUESTÃO ANALISADA E JULGADA – OMISSÃO 

INEXISTENTE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O recurso de 

embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar 

decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 

(ED 87691/2014, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 27/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014) Ante o 

exposto, nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, rejeito 
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os presentes embargos. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT. AMINI 

HADDAD CAMPOS Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002605-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES OAB - MT20518-O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS MIRANDA OAB - MT0020517A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO MOTTA LIMITADA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 

1002605-15.2020.8.11.0002. AUTOR: MARILDA SILVA REU: VIACAO 

MOTTA LIMITADA Vistos. etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 

da Lei nº. 9.099/95 e, estando o processo formalmente em ordem, passo a 

fundamentar e a decidir. FUNDAMENTO E DECIDO. Verifico que assiste 

parcial razão à Reclamante, em virtude dos abusos impelidos pela 

Reclamada. Restou inquestionável o fato de que a Reclamante contratou 

os serviços de transporte terrestre da empresa Reclamada. Da mesma 

forma, está evidente o descumprimento contratual por parte da empresa 

contratada, que atrasou por um longo período a viagem da reclamada e 

não providenciou solução para que a parte reclamante viajasse e 

cumprisse com os seus compromissos. Improcede a alegação da 

Reclamada de que o fato se deu em razão de motivo de força maior, vez 

que a mesma não junta documento algum que comprove suas 

argumentações, a teor do artigo 373, II do CPC. Prescreve o art. 186 da Lei 

Substantiva Civil: Art. 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica 

obrigado a reparar o dano. Não resta dúvida que o fato da Reclamante ter 

sido impossibilitada de viajar, é causa de constrangimento de ordem moral. 

É claro e óbvio que, estando patente a infração de cláusulas contratuais, 

como se pode verificar dos documentos acostados à exordial, deve o 

culpado responder por perdas e danos, nos termos dos artigos 389 do 

novel Código Civil e 6º, VI, do CDC. Portanto, face ao inadimplemento 

culposo da Reclamada, deve esta indenizar todo o constrangimento moral 

suportado pela parte reclamante, consubstanciado nos transtornos e 

incômodos suscitados. Abusos desta natureza devem ser veementemente 

punidos para que o consumidor não fique a mercê de empresas 

negligentes que prestam serviços inadequados e, em muitos casos, 

nocivos à sociedade. É oportuno trazer à reflexão as ponderações de 

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA: para a determinação da existência do 

dano, como elemento objetivo da responsabilidade civil, é indispensável 

que haja ofensa a um bem jurídico. Para melhor explicitar, citamos Pontes 

de Miranda, que foi fervoroso adepto da reparação por dano moral: os 

padecimentos morais devem participar da estimação do prejuízo. O 

desgaste dos nervos, a moléstia da tristeza projeta-se no físico, são 

danos de fundo moral e consequências econômicas. De acordo com o 

professor e mestre Arruda Alvim, embora não exista uma equivalência 

entre a perda sofrida por dano moral e o ressarcimento, a indenização 

guarda o caráter de satisfação à pessoa ofendida moralmente e cuja 

finalidade é a atenuação das dores, da angústia que sofreu o ofendido. 

Embora a fixação do montante correspondente à indenização pleiteada 

seja feita levando-se em conta critérios subjetivos do julgador, se deve ter 

em mente o nível financeiro da empresa reclamada e a extensão do dano 

sofrido (gravidade), e mais, feita de modo razoável, isto é, nem tão grande 

a ponto de provocar enriquecimento sem justa causa, nem tão pequena 

que prejudique o bem da vida almejado, ressarcimento. Sob tal ótica, 

colacionamos o seguinte aresto: Dano moral - Fixação Verba que deve 

atender as circunstâncias do fato de modo que não importe em 

enriquecimento sem causa para o favorecido nem seja insignificante pela 

circunstância experimentada (RT 755/145). Sendo assim, a teor das 

provas constantes dos autos, considero justo e razoável o valor 

equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. 

CONCLUSÃO Pelas razões acima expostas e mais que dos autos 

constam, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na 

exordial. Condeno a empresa reclamada ao pagamento da importância de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, 

corrigidos com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária 

pelo índice do INPC, a partir desta decisão. 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 

MMº Juiz Togado para posterior homologação. Dyego Nunes da Silva 

Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos 

jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020899-55.2019.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARIDA ROBERTA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBELIA DA SILVA MENEZES OAB - MT23212-O (ADVOGADO(A))

GEISSANY GIULIA MARTINS SILVA OAB - MT14638-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020899-55.2019.8.11.0001. REQUERENTE: MARGARIDA ROBERTA DE 

MORAES REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro a preliminar 

arguida por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para 

o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e 

indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada, em que a 

parte autora alega ter realizado sucessivos empréstimos pessoais junto à 

empresa demandada e que, em virtude de sua pouca instrução, aliada ao 

assédio da empresa requeria, hoje se vê vítima da cobrança de juros 

ilegais, bem como tem a sua subsistência comprometida. A empresa 

requerida, por seu turno, alega a inexistência do ilícito, bem como a 

inexistência de responsabilidade civil diante dos juros praticados. Pois 

bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a 

controvérsia, entendo que a improcedência dos pedidos elencados na 
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peça exordial é medida que se impõe. Com efeito, estabelece o artigo 35 

da Lei 9.099/95 que “Quando a prova do fato exigir, o Juiz poderá inquirir 

técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer 

técnico.” O que se pode extrair do mencionado dispositivo legal é que, em 

que pese não seja possível a produção de prova pericial no âmbito dos 

Juizados Especiais, nada impede as parte de instruírem suas iniciais com 

parecer técnico embasando a pretensão invocada em juízo. Nesses 

termos, em se tratando de meio probatório admitido em lei, bem como por 

se tratar de prova passível de ser produzida pelas partes (parecer 

assinado por contador), entendo que a parte autora não se desincumbiu 

do ônus probatório mínimo que lhe toca, não estando demonstrada a 

ilegalidade dos juros praticados, o que poderia ser verificado a partir da 

prova suprarreferida. Além disso, sequer foi anexado aos autos o 

holerite/contracheque da autora da demanda como forma de se 

demonstrar qual a parcela dos seus vencimentos se vê comprometida, de 

modo a coibir eventuais excessos na cobrança e assegurar a 

demandante o mínimo existencial. Do mesmo modo, nada foi demonstrado 

acerca da alegada malícia ou indução a erro supostamente promovido pela 

empresa demandada. Portanto, é forçoso concluir que a presente 

demanda carece de comprovação dos fatos, razão pela qual se faz 

necessário julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Assim, 

no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, por 

documento lícito e válido, sob pena de improcedência da reclamação, 

assim: 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. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto só o fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta. Assim, 

a prova que deveria ter sido produzida pela reclamante não é impossível 

ou demasiado difícil. Ainda, colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT ? Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Deve-se ainda apontar 

que a consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I 

do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito 

indenizatório. DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, 

entendo por bem, julgar IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito 

inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 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 MM. Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020619-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENIR MAIDANA DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GENIR MAIDANA DOS REIS OAB - MS15486 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SENHORINHA DE ARRUDA BATISTA (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020619-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GENIR MAIDANA DOS REIS 

REQUERIDO: SENHORINHA DE ARRUDA BATISTA, ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro a preliminar 

arguida por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para 

o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais cumulada com 

obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada, em que a parte autora 

alega que, após entabular um contrato verbal com uma pessoa estranha à 

lide com uma pessoa estranha à lide identificada apenas como “Sr. José 

Milton Mendes”, suposto proprietário do imóvel em que se situa a unidade 

consumidora ensejadora da demanda. Alega que, em que pese a referida 

unidade consumidora estar registrada em nome da primeira demandada, 

Senhorinha de Arruda, ali passou a morar e a consumir energia elétrica 

normalmente e que, de forma arbitrária, se dirigiu até a segunda 

demandada, a concessionária de energia elétrica, onde solicitou a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica. Indignada com referida 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, propôs a presente 

demanda. Citada, a empresa demandada não compareceu à audiência de 

conciliação, tampouco apresentou contestação, de modo que, em tese, os 

efeitos da revelia devem incidir no caso em tela. Pois bem. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que a 

improcedência dos pedidos elencados na peça exordial é medida que se 

impõe. Compulsando os autos, é possível verificar que a 

posse/propriedade do imóvel onde se situa a unidade consumidora em 

questão é objeto de litígio estranho a presente demanda. Entretanto, não 

consta nos autos qualquer documento que justifique a presença/domínio 

da autora da demanda sobre aquele imóvel, de modo que não se sustenta 

como lícito consumir energia elétrica em unidade consumidora registrada 

em nome de terceiros, no caso em tela, a Sr.Senhorinha, primeira 

reclamada. Nesses termos, sendo a primeira demandada a titular da 

unidade consumidora, e não anuindo referido consumo de energia elétrica 

na unidade de consumo registrada em seu nome, o pedido de 

cancelamento perante a concessionária fornecedora de energia elétrica 

configura exercício regular de direito, não caracterizando, pois, ato ilícito. 

A propósito, a apresentação de boletins de ocorrência não se presta a 

demonstrar o direito invocado nos presentes autos, haja vista não 

comprovar qualquer relação contratual, mormente por se tratar de 

documento unilateral. Assim, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua 

plena demonstração, por documento lícito e válido, sob pena de 

improcedência da reclamação, assim: 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. 

(...) A parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto 

só o fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que 

sustenta. Assim, a prova que deveria ter sido produzida pela reclamante 

não é impossível ou demasiado difícil. Ainda, colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Incumbe ao autor 

provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT ? Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Portanto, é forçoso 

concluir que a presente demanda carece de comprovação dos fatos 

alegados em sede inicial, razão pela qual se faz necessário julgar 

improcedentes os pedidos formulados na inicial. Deve-se ainda apontar 

que a consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I 

do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito 

indenizatório. DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, 

entendo por bem, julgar IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito 

inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 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 MM Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 
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intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019880-11.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTA FERNANDES GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO OAB - MT15833/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019880-11.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VICENTA FERNANDES 

GONCALVES REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A priori, 

devemos considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, 

dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, 

estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses 

apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento 

jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova documental é 

suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser julgada 

antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I da lei nº 

13.105/2015, fato pelo qual, passo ao julgamento. A parte Reclamante 

ajuizou a presenta ação em desfavor da Requerida, alegando lançamentos 

indevidos em seu cartão de crédito, que não foram por ela 

transacionados, apresentando inclusive, documentos que comprovariam 

que a todo momento comunicou a Reclamada da fraude em seu cartão de 

crédito. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, 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, da lei nº 8.078/90, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à Requerida provar a veracidade 

de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II da lei nº 13.105/2015. Pois 

bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento de 

força probatória que convença que os lançamentos foram devidos, mas 

tão documentos os quais comprovam o histórico de uso do cartão de 

crédito pela Reclamante. As provas alegadas pela fornecedora, ao meu 

ver, não são de caráter absoluto, e comprovado que por muitas vezes, a 

consumidora assumiu a sua obrigação, e contatou a Reclamada negando 

efusivamente o uso do cartão de crédito nos valores informados na inicial. 

Pelo contrário, os inúmeros protocolos apresentados pela parte 

Requerente apenas demonstram a sua exaustiva tentativa de anular um 

débito em cartão de crédito que a todo momento alegou não ser efetuado 

pela mesma. Estamos aqui a utilizar da Teoria do Desvio Produtivo do 

Consumidor. A inserção do nome da Autora nos cadastros das entidades 

de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante consulta feita por meio 

eletrônico em conjunto com diversas reclamações apresentadas pela 

mesma. Deste modo, razão assiste a mesma que pugna pela retirada do 

seu nome destes órgãos, objeto da presente demanda. Além disso, a 

empresa em questão incorreu na prática de um ato ilícito em face do 

Reclamante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pelo 

consumidor proporcionou a este Juízo a segurança necessária para o 

reconhecimento do alegado dano moral. In casu, as provas apresentadas 

pela Demandante comprovam a existência de nexo causal entre o ato ilícito 

em conjunto com uma norma que corrobora o fato ilegal, ou seja, quando 

se fala em dano moral, este é in re ipsa, não sendo necessário a sua 

comprovação, apenas do ato ilícito, o que, reafirmo, foi comprovado pelo 

Autor. Em consonância com o que já foi argumentado, a súmula de nº 385 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ) clara ao afirmar que a anotação 

irregular em cadastro de proteção de crédito não caberia indenização por 

dano moral, se preexistente legítima inscrição, o que se mostra adequado 

aos presentes autos (ID 29532977). DISPOSITIVO Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para determinar o cancelamento 

da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de 

restrição ao crédito, referente a dívida aqui discutida nos autos, mas sem 

qualquer direito a indenização por DANOS MORAIS, em conformidade com 

a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF do Autor, somente com relação ao débito 

discutido neste feito. 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 (a) Juiz (a) 

Togado (a) para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função ?atualização monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1018419-04.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOMAR NEVES DOS SANTOS OAB - MT0019603A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRICILA MOHN DE ABREU (REQUERIDO)

JOSIEL BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018419-04.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LINDOMAR NEVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: PRICILA MOHN DE ABREU, JOSIEL BATISTA Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Registro que os Reclamados apesar de terem sido devidamente intimados 

(id n. 28070928 e 28071391), não compareceram à audiência de 

conciliação e nem apresentaram contestação, motivo pelo qual opino pela 
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decretação da revelia, consoante o art. 20 da Lei 9.099/95. Ressalte-se 

que a contumácia da Reclamada importa em confissão ficta dos fatos 

aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a procedência do 

pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos 

existentes nos autos. Decido. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do C.P.C. Mérito. A reclamação é parcialmente 

procedente. A Reclamante alega que está sendo vítima de defeituosa 

prestação de serviço por parte da Reclamada, haja vista que contratou os 

serviços da empresa que os Reclamados eram sócios na data de 

04/04/2018, oportunidade em que adquiriu 7 conjuntos de portas, sendo 

que, apenas uma porta foi instalada e com defeito. Afirma que a empresa 

encerrou suas atividades, sendo que tentou solucionar o impasse 

administrativamente por meio dos sócios, ora Reclamados, porém restaram 

apenas em promessas que até o momento não foram cumpridas. Com 

efeito, cabia aos Reclamados rechaçarem especificamente os pontos 

aduzidos na inicial, entretanto, novamente quedaram-se revel, pois 

deixaram de apresentar Contestação. A revelia eleva a versão factual 

trazida pela reclamante a foros de verdade formal ou processual e, repito, 

não resultando da convicção deste julgador o contrário, dou por certo que 

houve ação culposa por parte dos reclamados, que resultou na falha da 

prestação de serviço, vez que o reclamante logrou êxito em comprovar 

que adquiriu um conjunto de 7 portas, sendo que, apenas uma foi instalada 

e com defeitos (id n. 26518959), mesmo tendo honrado com os 

pagamentos. Assim, neste caso, observo que a empresa não cumpriu com 

o que foi contratado, muito menos os seus sócios que respondem pela 

empresa baixada, ora Reclamados. Vejo nesta hipótese em particular, pelo 

descaso e pela indiferença no tratamento dado ao consumidor, 

sexagenário, nítido dano moral, capaz de ensejar édito reparatório, em 

função da raiva e da angústia sofridos pelo consumidor; do desgaste 

psicológico e da sensação de impotência; do tempo e na energia gastos 

na tentativa de solucionar o problema gerado exclusivamente pela 

ineficiência e pelo desleixo dos Reclamados que sem qualquer aviso ou 

restituição encerrou as atividades da empresa da qual eram sócios, 

mesmo havendo contratos pendentes de conclusão. Código de Defesa do 

Consumidor: “Art- 6º - São direitos básicos do consumidor: VI- a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, 

coletivos e difusos”. A responsabilidade civil dos reclamados é, nesta 

hipótese, objetiva, o que significa que independeria, inclusive, de culpa 

nos termos do art. 14 da Lei 8.078/90. Os danos morais são devidos, 

embora não na cifra inicialmente pretendida, diante de todo o desgaste, de 

todo o transtorno, da sensação de impotência, da humilhação, 

experimentados pelo consumidor, na via crucis que percorreu, tentando 

solucionar o impasse. Nesse sentido, atento aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, entendo como justa e razoável o seu 

arbitramento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Quanto ao dano 

material pleiteado, entendo que o mesmo deve ser parcialmente deferido, 

limitado ao valor efetivamente pago pelo Autor, uma vez que os serviços 

não foram prestados. Assim, entendo que os Reclamados devem 

proceder com a restituição do valor de R$ 6.400,00 (seis mil e 

quatrocentos reais), valor este que deverá ser restituído pelos reclamados 

devidamente corrigido. DISPOSITIVO Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido inicial, nos termos do art. 487, 

inciso I do CPC, para: 1. CONDENAR os Reclamados, solidariamente, a 

pagar ao Reclamante indenização por danos morais no valor de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e 

correção monetária pelo INPC-IBGE, ambos a partir desta data. 2. 

CONDENAR os Reclamados, solidariamente, a pagar a reclamante 

indenização por danos materiais no valor de R$ 6.400,00 (seis mil e 

quatrocentos reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir do desembolso (05/04/2018) e juros de mora de 1%a.m. a partir da 

citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto, para fins de 

homologação, o presente projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009820-76.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN TIEKO LUZ DE OLIVEIRA HIRAE (INTERESSADO)

BRUNO ALEXANDRE MARINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE OAB - MT12468-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA (REQUERIDO)

PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA OAB - MG80055-O 

(ADVOGADO(A))

LEONARDO FIALHO PINTO OAB - MG108654-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: 

1009820-76.2019.8.11.0002. INTERESSADO: MIRIAN TIEKO LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE REQUERENTE: BRUNO ALEXANDRE MARINHO DA SILVA 

REQUERIDO: MRV ENGENHARIA, PRIME INCORPORACOES E 

CONSTRUCOES S/A. Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38 da lei 9.0999 de 1995. Prefacialmente, devemos considerar os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC. Coisa julgada: Rejeito a preliminar 

arguida, haja vista que os autos do processo 8023633-85.2018.811.0002, 

no qual os autores formalizaram acordo, são em decorrência de fatos 

totalmente diversos do narrado na presente ação (demora na entrega das 

chaves). Litispendência: Rejeito a preliminar arguida, por não vislumbrar o 

preenchimento dos requisitos necessários para a sua configuração, tendo 

em vista que os autos 8029338-64.2018.811.0002 versam sobre causa de 

pedir e pedido diverso da presente demanda. Litisconsórcio Ativo: A parte 

Autora acostou aos autos documentos que evidencia o divórcio entre os 

adquirentes do imóvel, bem como a vontade expressa de que o imóvel em 

questão está sob a responsabilidade da Autora, razão pela qual, entendo 

ser desnecessária a regularização do polo ativo. Incompetência: Rejeito a 

preliminar arguida, pois esta causa, fundada em indenização por ato ilícito, 

nem de longe pode ser considerada complexa, sendo dispensável a 

realização de qualquer espécie de perícia. Ademais a demanda está 

acompanhada do acervo fotográfico. Decadência: Rejeito a preliminar 
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arguida, haja vista que os defeitos apresentados no imóvel não são de 

fácil constatação, além de que, logo que conhecidos, a Ré foi acionada 

para correção dos problemas nas tubulações. Mérito. Alega a Reclamante 

que adquiriu da Reclamada o imóvel no Edifício PARQUE CHAPADA DOS 

GUIMARÃES – TORRE D, apto 210, sendo que, em um primeiro momento o 

imóvel apresentou defeito na tubulação de esgoto (não escoamento da 

água e mau cheiro na sacada), ocasião em que o condomínio teria 

realizado o reparo encontrando uma obstrução no encanamento. Segue 

narrando que o imóvel também possui defeito na tubulação de energia 

elétrica, uma vez que não foi possível realizar o cabeamento de TV a cabo 

da sala até o quarto principal, obrigando a Autora a “puxar” fios de fora do 

apartamento diretamente ao quaro. Assim, pugna pela condenação da 

Reclamada na obrigação de corrigir a tubulação de energia elétrica e ao 

pagamento dos danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

Realizada a audiência de conciliação o acordo restou infrutífero. A 

empresa Reclamada apresentou contestação, alegando no mérito 

ausência de comprovação do vicio e do nexo de causalidade. Por fim, 

alega ausência dos requisitos para o dever de indenizar. Pois bem. Com 

efeito cabe a reclamada o encargo probatório quanto à existência de 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

conforme disposto no inciso II do artigo 373 do CPC. Além de que, estamos 

diante de uma relação de consumo e como tal, aplica-se a inversão do 

ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Ao contrario do alegado pela Reclamada, 

observo que a parte Reclamante acostou aos autos fotos que demonstram 

a água empossada no imóvel (ID n. 22533960). Ainda, a Autora 

comprovou que por diversas vezes procurou a empresa Reclamada para 

solução da obstrução da tubulação de energia elétrica e do escoamento 

da água (ID n. 22533711 – pág. 4), sendo que, a Reclamada se recusou 

em analisar o ocorrido alegando, em um primeiro momento, pendencias 

financeiras no imóvel (ID n. 22533711) e, em segundo que o imóvel estava 

fora da garantia (ID n. 22533965). Todavia, as pendencias financeiras 

foram regularizadas nos autos da ação n. 8023633-85.2018.811.0002 e 

não houve qualquer comprovação por parte da Reclamada sobre o prazo 

da garantia do imóvel, muito menos causas que pudessem ter ocasionado 

na perda da mesma. Sendo certo que todas as medidas foram realizadas, 

vez que o condomínio providenciou a limpeza dos encanamentos, no 

entanto, os problemas persistiram, além da dificuldade de localização do 

encanamento. Assim, resta nítida a falha na prestação de serviço da 

empresa Reclamada, que não prestou toda a assistência necessária para 

solução do escoamento da agua no imóvel da Reclamante, fato este que 

sem sombra de duvidas lhe causou transtornos de ordem moral, pois teve 

que realizar a manutenção sem o auxilio da Ré. Além disso, observo que 

persiste a falta de zelo da Ré com sua cliente, pois até o momento não se 

dignou em solucionar o problema com a tubulação de energia elétrica no 

imóvel. Dessa forma, deve a empresa Ré ser compelida na obrigação de 

realizar a correção da tubulação de energia elétrica do imóvel de 

propriedade da Autora, realizando a desobstrução da tubulação. Quanto 

aos danos morais, pelos transtornos comprovados, entendo que a 

obrigação de indenizar deve ser reconhecida pelos argumentos já 

expostos. Assim, atenta 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, razão pela qual entendo como justa e razoável o seu 

arbitramento no valor pleiteado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 

DISPOSITIVO Ante ao que dos autos consta, forte no art. 487, I, do Código 

do Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, para: 1. 

DETERMINAR que as Reclamadas realizem os reparos necessários na 

tubulação de energia elétrica do imóvel de propriedade da Autora para 

desobstrução dos mesmos, sob pena de arbitramento de multa, e; 2. 

CONDENAR as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos contados a partir da publicação da sentença. Sem 

custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, ao qual 

a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 9.099/95. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016315-39.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LENIR AMARO DE SOUSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016315-39.2019.8.11.0002. AUTOR(A): LENIR AMARO DE SOUSA REU: 

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

Verifica-se por meio da petição acostada nos autos (id. n. 27283739), que 

a parte Autora requereu a desistência do presente feito. É o Breve Relato. 

Decido. O Enunciado 90 do FONAJE estabelece que: ENUNCIADO 90 – A 

desistência do Autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento. Isto posto, homologo para que surta 

os efeitos legais, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, o 

pedido de desistência da parte Autora. Por conseguinte, julgo extinto o 

presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do CPC. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora 

deferida, revogo-a. Remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Marco Antonio Canavarros 

Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015240-62.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA CORREA FRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO GASPAR DA SILVA OAB - MT24798-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015240-62.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ELZA CORREA FRANCO 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Certo é que se mostra 

lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 
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diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação é título executivo judicial, 

possuindo-a eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o 

art. 515 da lei nº 13.105/2015. Assim, diante do acordo feito em audiência 

de conciliação celebrado entre as partes, consoante minuta juntada no ID 

n. 26675038, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes, 

a teor do que dispõe o art. 487, III, a da lei nº 13.105/2015. Ainda, diante do 

cumprimento da transação, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, 

nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. 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. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, 

da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes. II. Considerando que desta decisão não cabe recurso (art. 

41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não havendo requerimentos 

ou providências de responsabilidade da Secretaria, arquivem-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003225-27.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEMENTINA BATISTA DA SILVA SEKIGUCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM OAB - MT15131/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003225-27.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CLEMENTINA BATISTA DA 

SILVA SEKIGUCHI REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A priori, 

devemos considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, 

dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, 

estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses 

apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento 

jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova documental é 

suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser julgada 

antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I da lei nº 

13.105/2015, fato pelo qual, passo ao julgamento. A parte Requerente 

ajuizou a presenta ação em desfavor da Requerida, alegando inscrição 

indevida junto aos órgãos de proteção ao crédito, e insurgindo quanto a 

uma dívida que declara quitada. Assim, surpreendeu-se com a 

negativação corrente em seu nome, solicitando o cancelamento do débito 

e a indenização por danos morais. Como prova anexa o seu extrato de 

inscrição (ID 28746680), datado de 07/10/2019, em sua distribuição 

processual em 03/02/2020. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência da consumidora, 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 Requerida provar a veracidade 

de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II da lei nº 13.105/2015. 

Deferida a tutela em favor da Reclamante (ID 28786082). Pois bem, no 

caso em comento, a Ré informa realmente que a Reclamante efetuou o 

pagamento com atraso, e que este atraso resultou na inclusão do seu 

nome junto aos órgãos de proteção ao crédito (ID 30363215, pg. 04). A 

informação mais importante apresentada pela Reclamante vem junto ao 

documento aportado com a contestação (ID 30363212), em que é 

cabalmente informado que o nome da Reclamante foi excluído no dia 

11/10/2019, ou seja, com a alegação de que com o fechamento da fatura 

com vencimento em outubro, o pagamento foi contabilizado. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Requerida cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II da lei nº 

13.105/2015), mesmo frente às argumentações de irregularidade da 

inscrição por parte da Autora. Oras, quando da distribuição, em fevereiro 

de 2020, a Autora possuía pleno conhecimento de que o seu nome não 

mais se encontrava nos órgãos de proteção ao crédito já a mais de 03 

(três) meses, mas ainda assim insistiu em sua lide, levando inclusive, o 

Judiciário ao erro, já que lhe concedeu a tutela antecipada, mesmo com a 

perda do objeto. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação 

jurídica, entendo pela perda do objeto da ação, pois quando da distribuição 

processual, não existia mais a famigerada inscrição, e diante deste 

cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da empresa, entendo pela 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

Requerente. Destaca-se que se a parte Requerida não tivesse o cuidado e 

a diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, que 

ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos 

morais, causando um locupletamento indevido, o que deve ser combatido, 

pois a lei nº 8.078/90 não deve ser utilizado como escudo à litigância de 

má-fé. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, 

procedeu de modo temerário, ao distribuir um pedido que não mais era 

devido, portanto, no inciso V, do art. 80, da lei nº 13.105/2015. Os fatos 

mencionados demonstram atitude de deslealdade processual, 

caracterizando a parte Autora como litigante de má-fé. Condutas como 

essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé 

contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de 

processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes 

mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

da lei nº 13.105/2015, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Requerente, 

ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Condeno a Reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do 

CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o 

valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de 

advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, 

verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo (a) 

Juiz (a) Togado (a) para posterior homologação. Homologada, intimem-se 

as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Paulo Eurico 

Marques Luz Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus legais 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, 

parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. 

Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do pedido 

contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1017516-66.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA OAB - MT7329-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELMA ALVES DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017516-66.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: MOISES ALVES DA SILVA 

EXECUTADO: TELMA ALVES DA COSTA Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Certo é que se 

mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas mediante 

concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de julgar as 

diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 
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tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. Com 

efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é título 

executivo judicial, possuindo-a eficácia da sentença condenatória, 

segundo estabelece o art. 515 da lei nº 13.105/2015. Assim, diante da 

transação celebrada entre as partes, consoante minuta juntada no ID n. 

29629423, outro caminho não há senão a homologação do acordo 

pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. 

Ainda, diante do cumprimento da transação, julgo EXTINTO o feito com 

resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo 

Civil. 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. Paulo Eurico 

Marques Luz Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos e 

legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos que, por sua vez, 

homologou a transação realizada pelas partes. II. Considerando que desta 

decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 

da Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada pelo 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001870-79.2020.8.11.0002

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

IVANILDE NUNES DA SILVA PAULA OAB - 502.480.491-00 

(REPRESENTANTE)

AMANDA PIRES COSTA OAB - MT18614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1001870-79.2020.8.11.0002. REPRESENTANTE: IVANILDE NUNES DA 

SILVA PAULA REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos art. 38 da 

Lei n. 9099/95. A priori, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I da lei nº 

13.105/2015. A Reclamante ajuizou reclamação cível visando Declaratória 

de inexistência de Débitos com Danos Morais e tutela informando que a 

Reclamada não efetuava a liberação do veículo financiado em vista de 

uma alegação que seria credora dos IPVA’s dos anos de 2012 à 2014, e 

que já haviam sido quitados por aquela “conforme relatório de pendencias 

emitido pela Sefaz”. Que haveriam cobranças abusivas e que a 

Reclamante afirma que as cobranças são abusivas e indevidas. Que esta 

mesma Reclamada, motivada por esta cobrança indevida, afirmava que 

era necessária a liberação do CRV para a transferência do veiculo em 

nome da Reclamante, e ao final solicita o deferimento da tutela, bem como 

indenização por danos morais. Quanto aos documentos apresentados (ID 

28200086), confirma-se que tratam-se de quitações de multas, taxas do 

Detran/MT, Seguro DPVAT e boletos de quitação de parcelas, não 

existindo um único boleto de pagamento de IPVA referente aos anos de 

2012, 2013 e 2014. Ocorre que foi apresentado pela Reclamante (ID 

28555559) uma Quitação da Operação – Leasing por parte da Reclamada, 

com a seguinte informação: “...Declaramos para os devidos fins e efeitos 

que a operação de arrendamento mercantil nº 14216000003653, firmada 

em 06/07/2011, entre V. As, e a empresa BV Leasing – Arrendamento 

Mercantil S.A. para aquisição do(s) veiculo(s) abaixo descrito(s) 

encontra-se quitada desde 01/08/2017, não havendo qualquer obrigação 

entre as partes com relação à operação mencionada....” Assim, clara a 

redação do art. 320 da Lei 10.406/2002, que informa que a quitação 

poderá ser dada por instrumento particular, e que designará o valor e a 

espécie da dívida quitada, com o nome do devedor, o tempo e lugar de 

pagamento e os dados do credor ou de seu representante. Pois bem, 

existe o deferimento da tutela, também motivada pela apresentação da 

mesma Carta de Quitação (ID 28706118), pois tratou-se de presunção juris 

tantum... Quanto a alegação da Reclamante de que a Reclamada não 

cumprira com a tutela, basta uma simples leitura aos autos, em que a 2ª 

intimação (ID 29136947) com a informação do cumprimento da tutela é 

enviada (12/02/2020)! Assim, impossível que o retorno do AR que consta 

dos autos (ID 29604820) fosse da mesma, pois foi datada dos correios de 

04/02/2020! Desta forma, deve-se confirmar como intimada a Reclamada 

da tutela pelo Aviso de Recebimento anexado aos autos (ID 30276955), 

datado de 27/02/2020! Torna-se assim não reconhecido o pedido de 

aplicação da multa pecuniária em desfavor da Reclamada. A Reclamada, 

devidamente citada, por ser turno contesta tempestivamente, requerendo 

em preliminares o equívoco quanto a manifestação da Reclamante quanto 

do pedido de multa pecuniária, que já encontra-se informado 

anteriormente, e que a Reclamante somente foi cobrada com relação aos 

débitos do IPVA motivado pelo contrato de leasing, pois fora a instituição 

financeira acionada pela SEFAZ/MT para efetuar o pagamento de tais 

débitos. Que a Reclamante não é obrigada ao pagamento de tais valores, 

mas deve ressarcir a Reclamada quando for o caso desta efetuar os 

pagamentos quando falhos por aquela. Afirma que a responsabilidade da 

Reclamante está expressa no contrato que assinou, e que esta comprova 

o pagamento dos débitos de IPVA (ID 29918159). Informa claramente 

sobre as obrigações do arrendamento mercantil, bem como anexa a cópia 

do contrato ao final (ID29918162). A Reclamada impugna tempestivamente 

a contestação. Claros os documentos, bem como toda a informação 

apresentada aos autos, sendo de simples interpretação contratual e 

processual. Como cabe à Requerida provar a veracidade de seus 

alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a Lei 8.078/90, e esta 

apresenta uma cópia do contrato assinado, sendo um de seus termos: 

“...16. MORA 16.1. O ARRENDATÁRIO será considerado automaticamente 

em mora se, no respectivo vencimento, não for paga qualquer quantia 

devida. Nesta hipótese, o ARRENDATÁRIO ficará sujeito ao pagamento, 

cumulativamente, de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido e 

comissão de permanência calculada pela taxa de mercado, conforme 

dados obtidos pelo Banco Central do Brasil....” Ao final solicita a 

improcedência da demanda com a revogação da liminar deferida, ou 

alternativamente, indenização em patamar razoável. A Reclamante 

impugna a contestação tempestivamente. Devo aqui esclarece que 

reconheço primeiramente da existência de um contrato firmado entre as 

partes, e assim, os direitos e obrigações das partes devem ser 

respeitados e cumpridos integralmente. Pois bem... apesar das alegações 

da Reclamada, deve sim ser reconhecida a Carta de Quitação 

apresentada pela Reclamante (ID 28555559), pela sua presunção juris 

tantum, ou até que prova ao contrário fosse apresentada pela Reclamada, 

o que não ocorreu, pois esta sequer foi contestada. Desta forma, o direito 

da Reclamante deve ser garantido à luz da Lei 10.406/2002, e o seu direito 

de quitação contratual confirmado. In casu, as provas apresentadas pela 

Demandante comprova a existência de nexo causal entre o ato ilícito o fato 

ilegal, ou seja, quando se fala em dano moral, este é in re ipsa, não sendo 

necessário a sua comprovação, apenas do ato ilícito, o que, reafirmo, foi 

comprovado pelo Autor. DISPOSITIVO Pelo exposto, com fundamento no 

art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

da pretensão formulada, para: I- Determinar a manutenção da tutela 

deferida (ID 28706118), agora em caráter definitivo, reconhecendo a 

quitação integral da operação de arrendamento mercantil de nº 

14216000003955, em conformidade com a Quitação da Operação 

fornecida pela própria Reclamada (ID 28555559), e aplicando a TEORIA DO 

DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR, bem como; II- Condenar a 

Requerida a pagar a Requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

homologação deste projeto de sentença. 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 (a) Juiz (a) Togado (a) para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Paulo 

Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o 
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artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003993-50.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIRENE MARIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICA VENTURA STROBEL OAB - MT23968/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1003993-50.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VALDIRENE MARIA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. Vistos, 

etc. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Apenas registro que a parte Reclamada apresentou contestação no prazo 

legal. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o artigo 355, I, do C.P.C. 

A parte Reclamante pretende ver a parte Reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

sob o argumento de que adquiriu passagem aérea de ida e volta de Cuiabá 

ao Rio de Janeiro, contudo houve atraso no voo da volta, pois teve que 

fazer uma escala em Curitiba, chegando ao seu destino final somente 

após 24 horas. A parte Reclamada na sua contestação opôs-se à 

pretensão reparatória, sob o argumento de que o atraso do voo foi devido 

a “cancelamento por motivos técnicos operacionais”, motivo pelo qual não 

há que se falar em reparação por danos morais. Pois bem, É incontroverso 

nos autos que houve atraso no voo, diante da confissão da Ré em sede 

de contestação. É necessário lembrar que, neste conflito de interesses, 

figura, de um lado, uma grande companhia aérea, dotada de todas as 

possibilidades de produção de prova, com inteira capacidade de 

evidenciar que realmente diligenciou no cumprimento das obrigações 

assumidas (se isto realmente tivesse ocorrido), e de outro o particular, 

que se encontra na categoria de consumidor. Aplica-se, portanto, a 

inversão do ônus da prova, consagrada no artigo 6º, VIII, da Lei 8.078/90, 

que estabelece a facilitação da defesa de seus direitos (do consumidor), 

inclusive com a inversão do ônus da prova, em seu favor, no processo 

civil, quando a critério do Juiz, for verossímil sua alegação. Assiste razão 

parcial a parte autora. A verossimilhança reside nos elementos e 

circunstância que envolvem a controvérsia, pois a parte Autora demonstra 

que a sua chegada ao destino final estava prevista para às 18:10 do dia 

10/01, contudo chegou ao destino final somente no dia 12/01 as 2:00. 

Portanto, configurada a falha na prestação do serviço. Assim, imputa-se à 

Reclamada o dever de reparar os danos causados. A relação de consumo 

restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 

8.078/90. Com efeito, 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.” , Assim, por ser 

objetiva, responde independentemente de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos 

aos serviços prestados, consoante disposto no artigo 14 do Código de 

Defesa do Consumidor. Assim, a responsabilidade somente será elidida 

quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte 

ré. Da análise detida dos autos, verifico que houve a ocorrência de grave 

ato ilícito, consubstanciado não só pelo atraso do voo previamente 

contratado, mas sobretudo, pela resolução tardia do problema, que 

reverberou no fato de que o Autor só chegou em seu destino passados 

mais de 24 horas. Sendo assim, ante o reconhecimento de ato ilícito 

indenizável, resta, portanto, fixar o quantum devido. 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 princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. No caso dos autos, o atraso de cerca de 6 horas do horário 

previsto para o embarque extrapola todos os critérios de bom senso do 

que se espera de uma empresa de grande porte. Assim, entendo 

adequada, para o caso, a fixação da indenização de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais). DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA EM PARTE para: CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da 

prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de 

juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, conforme art. 

240 do CPC. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 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. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004044-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STHEFANY RAFAELLA DE ABREU SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004044-61.2020.8.11.0002. REQUERENTE: STHEFANY RAFAELLA DE 

ABREU SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do nome da parte Reclamante pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. Conquanto tenha a Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente ficha cadastral e histórico de contas, que 

entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente uma hígida 

relação contratual. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Todavia, 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 NÃO PROPORCIONOU A ESTE 

JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO 

ALEGADO “DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela 

Demandante sequer demonstra qual a data exata em que a inserção 

restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta 

liquidação da sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado 

documento não detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se 

que o Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo 

diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por 

supostos danos morais deve ser rejeitado. Dispositivo: 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, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito 

debatido nestes autos, devendo a Reclamada 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. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 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. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012076-89.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FREITAS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YURI DE ALMEIDA AMORIM OAB - MT25029/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA GOULART PENTEADO OAB - SP167884-O (ADVOGADO(A))

GUSTAVO LEAO DE CARVALHO CANDIDO OAB - MG127882 

(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: 

1012076-89.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RODRIGO FREITAS SILVA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS, MM TURISMO & VIAGENS S.A 

Vistos, etc. A Reclamante, apesar de devidamente intimada a comparecer 

em audiência de conciliação, se fez representada por terceira pessoa por 

meio de procuração sem reconhecimento de firma (id n. 28259257). 

Destaco também que o Autor manifestou após a audiência, informando a 

sua impossibilidade de comparecimento por motivo de viagem inesperada 

(28259249). Pois bem, o Enunciado 20 do FONAJE é claro ao estabelecer 

que “o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório”, 

razão pela qual entendo que não é cabível a sua representação por 

procuração. Ademais, o Autor não acostou aos autos qualquer documento 

hábil a justificar a sua ausência. Diante disso, julgo extinto o processo, 

sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. 

Ainda, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais. "Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 

51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em custas." (Enunciado 

28 do XIII Encontro do Fórum Permanente de Coordenadores de Juizados 

Especiais). Fica condicionado o ajuizamento de nova ação, com identidade 

de partes e pedidos, ao pagamento das custas processuais. Quantificada 

as custas processuais, intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 

dias. Custas processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, 

ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas 
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as vias recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019289-49.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS SANTOS NOVAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANNY PAULA SILVA CORREA YOSHINARI OAB - MT20787/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(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: 

1019289-49.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LUCAS VINICIUS SANTOS 

NOVAIS REQUERIDO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO 

MERCANTIL Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra maduro 

para julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, 

motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 

335, I do NCPC. É oportuno esclarecer que a relação travada entre as 

partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os 

ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor. Alega o 

Reclamante que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida, 

pois não reconhece o débito negativado. Em contestação alega a 

Reclamada que a negativação ora discutida refere-se a empréstimo 

contraída junto a instituição Demandada para quitação do cartão de crédito 

e do cheque especial. Apesar do Autor requerer no id n. 29256062 a 

redesignação da audiência de conciliação, por motivo de tratamento 

pessoal, não acostou aos autos qualquer documento hábil a comprovar a 

impossibilidade do seu comparecimento, sendo que, até o momento da 

audiência não o fez, bem como não compareceu a audiência de 

conciliação realizada, razão pela qual julgo o processo da forma que ele 

se encontra, vez que a contestação já havia sido juntada aos autos, por 

equidade ao enunciado 90 do FONAJE. O que se depreende do caso em 

tela é que houve negativação do nome da parte Reclamante relativa a 

dívidas inadimplidas, uma vez que a requerida comprova por meio de 

gravação telefônica a contratação do empréstimo para pagamento do 

cartão de crédito e do cheque especial (id n. 29183356) e, assim, a 

existência dos débitos entre os litigantes. O autor negou os débitos com a 

empresa requerida o que se demonstrou inverídico após a apresentação 

da defesa. Portanto, o conjunto probatório contido nesta lide permite 

concluir pela efetiva relação jurídica entre os demandantes e efetivos 

débitos; e regularidade não apenas do débito, mas também das inscrições 

ora discutida. Cabe registrar que na gravação apresentada o Reclamante 

tinha ciência do débito no cartão de crédito e do cheque especial, bem 

como consentiu com a contratação do empréstimo para quitação do 

mesmo, oportunidade em que confirmou seu nome completo e os últimos 

dígitos do seu CPF. Destaco que tais informações foram prestadas de 

forma clara e sem interrupção, circunstância que evidencia que era a 

Autora quem estava contratando o mencionado empréstimo, não sendo, 

deste modo, necessária a realização de pericia. Neste sentido é o 

entendimento da Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR 

NECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA) REJEITADA. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO DE 

LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – 

Recurso Inominado 0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos – Julgado em 17/09/2019). Assim, não há falar em 

declaração de inexistência dos débitos, muito menos em indenização a 

título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no 

proceder da parte Reclamada. Esta ação configura verdadeira aventura 

jurídica onde a Reclamante pretende ser premiada com a condenação da 

Ré em danos morais, caracterizando esta ação verdadeira má fé. Estando 

em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do Reclamante nos 

órgãos de restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E 

por qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé da 

Reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com objetivo de ser 

premiada com a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos 

morais, deturpa os fatos, se aproveitando da gratuidade processual na 

primeira instância, litigando de má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com 

lides temerárias, em prejuízo à coletividade. A imprudência da parte 

reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

deixou de pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está 

litigando de má-fé, tem a desfaçatez de simplesmente não comparecer a 

audiência de conciliação, com o objetivo de arquivamento dos autos por 

contumácia, uma vez que não apresentou qualquer justificativa para sua 

ausência. Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de má-fé 

por parte da reclamante não há o que se falar em extinção do feito, vez 

que não justificou sua ausência no referido ato, devendo esta responder 

pelo ilícito processual, aplicando ao caso, por equidade, o disposto no 

Enunciado 90 do FONAJE. 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). 

Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, por 

consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os 

autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte 

reclamante, não quitou os débitos que detinha perante a parte reclamada, 

o que justificou o encaminhamento do seu nome aos cadastros de 

consumidores inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. Condeno a parte 

Reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020598-08.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MARQUES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020598-08.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADILSON MARQUES DE 

ARAUJO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 
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consumidor, onde a parte 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. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). 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. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos . Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Preclusas 

as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 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. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual 

n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas 

as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 

5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei n. 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004034-17.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIR MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004034-17.2020.8.11.0002. REQUERENTE: VANIR MARIA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do nome da parte Reclamante pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência da parte 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. Conquanto tenha a Reclamada alegado que 

não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente ficha cadastral e histórico de contas, que 

entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente uma hígida 

relação contratual. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com a diligência 

necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam acarretar 

prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão assiste à 

parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto 

da presente demanda. Todavia, 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 NÃO PROPORCIONOU A ESTE 

JUÍZO A SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO 

ALEGADO “DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela 

Demandante sequer demonstra qual a data exata em que a inserção 

restritiva foi efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta 

liquidação da sentença), razão pela qual, reitero que o mencionado 

documento não detém credibilidade. Como se não bastasse, registra-se 

que o Reclamante não se dignou em obter um documento idôneo 

diretamente no balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito, motivo pelo 

qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como uma fonte 

de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de indenização por 

supostos danos morais deve ser rejeitado. Dispositivo: 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, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE 

a pretensão deduzida apenas para DECLARAR a inexigibilidade do débito 

debatido nestes autos, devendo a Reclamada 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. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Preclusas as 

vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 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. 

Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018890-20.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEYA DA SILVA OLIVEIRA MARCOLINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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: 

1018890-20.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SIDNEYA DA SILVA OLIVEIRA 

MARCOLINO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório com fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, onde a parte Reclamada está mais apta a provar o insucesso 

da demanda do que 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. Trata-se 

de Reclamação em que a parte Reclamante pleiteia a declaração de 

inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao 

argumento de que seu nome foi indevidamente inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito, conforme consta do extrato da SERASA 

Experian, juntado pela parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu 

nome esteve inserido nas entidades de proteção ao crédito por débito que 

desconhece integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação é decorrente de 

contrato legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, 

aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do 

Requerente. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, 

e que não cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e 

da relação de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da 

reclamação. Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que 
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não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de 

apresentar qualquer tipo de documento apto a provar a existência do 

débito que motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar 

a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). 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. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1)DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2)CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos 29/07/2019 . Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

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. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei n. 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002643-27.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RITHIELLY DAVID DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei n. 9.099/95. Sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da 

lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Em razão de se tratar de relação 
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de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a 

parte 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. Trata-se de Reclamação em 

que a parte Reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito, conforme consta do extrato da SERASA Experian, juntado pela 

parte Autora. Sustenta a parte Autora que seu nome esteve inserido nas 

entidades de proteção ao crédito por débito que desconhece 

integralmente. A empresa Reclamada, por seu turno contesta, informando 

que o débito ensejador da negativação é decorrente de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência do Requerente. 

Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa, e que não 

cometeu ato ilícito. Impugna a existência das figuras da culpa e da relação 

de causalidade, postulando, ao final, a improcedência da reclamação. 

Ocorre que conquanto tenha a parte Reclamada alegado que não praticou 

ilícito ensejador de reparação por danos morais, deixou de apresentar 

qualquer tipo de documento apto a provar a existência do débito que 

motivou a negativação. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante, capaz de comprovar a 

relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma contratação que 

justifique a relação jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Ademais, cumpre à prestadora de serviços agir com 

a diligência necessária a impedir fraudes/erros sistêmicos que possam 

acarretar prejuízo aos seus clientes e/ou a terceiros. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do 

débito, objeto da presente demanda. Com amparo nos argumentos acima 

mencionados, não tendo sido devidamente comprovada/esclarecida a 

origem do débito que está cobrado, entendo como irrefutável a prática de 

um ato ilícito por parte da Reclamada (Art. 186 do Código Civil), a qual, por 

sua vez, deve ser compelida não só em promover o cancelamento da 

dívida que subsiste em seus sistemas (o que, por corolário lógico, 

igualmente implica no cancelamento da anotação efetivada em face da 

consumidora), como também, em responder pelos prejuízos imateriais 

impingidos em face da parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual 

a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve 

o seu nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não 

se revela necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor 

junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa 

comprovação. O posicionamento em questão foi devidamente consolidado 

pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da 

súmula: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do consumidor em 

cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na 

modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." 

(Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). 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. 

No intuito de respaldar a fundamentação supra, segue transcrito um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida debatida nos autos, o fato de o Reclamante não possuir nenhuma 

anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o 

locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e adequada a 

fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis 

mil reais). Dispositivo: Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6º da Lei n. 

9.099/95, para: 1) DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual 

entre as partes e por consequência, a inexigibilidade do débito que 

culminou no apontamento restritivo da Reclamante, devendo a Reclamada 

promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, 

contados a partir da presente data; 2) CONDENO a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor 

de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, 

acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir do evento 

danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data da efetivação dos 

apontamentos restritivos 20/01/2020 . Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

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. Tatiana Fagundes de Souza Tauchert Juíza Leiga Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei n. 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual n. 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei n. 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007881-61.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GENILSON MARQUES DE 

ABREU REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, TECNOLOGIA BANCARIA 

S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Ilegitimidade Passiva: Rejeito a 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelas Reclamadas, tendo em 

vista a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores de bens e 

serviços, nos termos do art. 18 do CDC. Alega a parte Reclamante falha 

na prestação de serviço das Reclamadas, ao argumento de que tentou 

realizou um saque com o cartão da Ré BANCO DO BRASIL SA no caixa 24 

horas da Ré TECNOLOGIA BANCARIA S.A, porém apesar do visor ter 

constado a mensagem de saque não realizado, o valor foi debitado em sua 

conta corrente. Narra que procurou as Reclamadas, mas até o presente 

momento não houve o ressarcimento dos valores, razão pela qual pugna 

pela condenação da mesma em realizar o estorno do valor debitado e 

indenização por danos morais. Realizada a audiência de conciliação o 

acordo restou infrutífero. A Ré BANCO DO BRASIL SA apresentou 

contestação, alegando, em síntese, ausência de defeito ou vicio na 

prestação do serviço. A Reclamada TECNOLOGIA BANCARIA S.A. 

afirmou em sua defesa que não houve qualquer fraude ou falha no 

serviço, haja vista que o saque foi realizado mediante cartão e senha, bem 

como as notas disponibilizadas pelo caixa. O Reclamante apresentou 

impugnação à contestação. 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 de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. O Autor alega que 

tentou realizar um saque no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), mas o 

caixa eletrônico não processou a operação, apesar de ter sido debitado 

de sua conta corrente o valor, sem que o dinheiro tenha sido 

disponibilizado pela maquina. Para tanto, o autor acostou aos autos o 

extrato da conta corrente demonstrando o saque no caixa 24 horas, bem 

como a abertura de reclamação administrativa junto a Reclamada. Nesse 

sentido, apesar das Reclamadas alegarem ausência de responsabilidade, 

não apresentou qualquer documento apto a comprovar suas alegações. 

Isso porque, não acostaram qualquer imagens do momento de realização 

do saque, ou qualquer outra prova capaz de demonstrar a ausência de 

falha na prestação do serviço. Por tais razões, entendo que as 

Reclamadas devem ser compelidas a realizar o estorno da operação no 

valor total de R$ 1.000,00. Por outro lado, não vislumbro qualquer ofensa 

ao direito da personalidade do autor. O dano moral reclama ocorrência de 

fato grave, que dê ensejo a abalo exacerbado que repercuta no 

sentimento íntimo do agente, situação que não se verifica nos autos. E, 

pelos documentos acostados ao feito, o fato discutido não causou 

qualquer lesão psíquica grave que enseje a obrigação de indenizar, 

tratando-se de mero aborrecimento e desgosto do Autor que fazem parte 

do nosso dia a dia. Portanto, da análise do feito, não vislumbro qualquer 

dano à personalidade suscetível de indenização. Ante ao que dos autos 

consta, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela 

PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais, para condenar as 

Reclamadas a estornarem ao Reclamante o valor de R$ 1.000,00 (um mil 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do evento danoso 

(14/06/2019) e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de 

Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquive-se. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

F a b i a n a  M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001934-89.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOIOLA LIMA MATOS (REQUERENTE)

SEBASTIANA OTILIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANIA MIKAELLE GODOY MONTEIRO MATOS OAB - MT22458/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BUD - BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE 

ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

MURILO PASCHOALETTI BARIVIERA OAB - SP257069 (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: 

1001934-89.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ALEXANDRE LOIOLA LIMA 

MATOS, SEBASTIANA OTILIA DE LIMA REQUERIDO: HAVAN LOJAS DE 

DEPARTAMENTOS LTDA, BUD - BRASTEMP UTILIDADES DOMESTICAS - 

COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, válido se faz asseverar que, em nosso ordenamento 

jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova documental é 

suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser julgada 

antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 
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que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Preliminares: Ilegitimidade passiva da 1ª Reclamada: Indefiro a preliminar de 

ilegitimidade passiva, vez que foi ela quem efetuou a venda do bem, sendo 

solidariamente responsável por qualquer dano ou defeito decorrente de tal 

contrato. Retificação do polo passivo: A reclamada pleiteia a retificação 

dos dados do processo para, ao invés de constar BUD - BRASTEMP 

UTILIDADES DOMESTICAS - COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, 

passe a constar como WHIRLPOOL S/A, por ser a empresa responsável 

pela fabricação do produto, fato pelo qual, acolho a preliminar para que 

seja retificado o polo passivo da presente demanda. Falta de interesse de 

agir: Entendo que tal preliminar deve ser rejeitada, porquanto o interesse 

de agir da Autora está demonstrado, vez que não houve o concerto e nem 

a substituição do produto dentro do prazo legal, conforme será abordado 

no mérito. Mérito. Os reclamantes afirmam que adquiriram uma geladeira 

que apresentou defeito dois dias após a compra, sendo que as Rés se 

recusaram a realizar a troca do produto. Afirma que o assistente técnico 

constatou o defeito no produto, no entanto, passados 30 dias o defeito 

não foi sanado. Desse modo, pugna pela troca do produto ou a restituição 

do valor pago, além da indenização por danos morais. Realizada audiência 

de conciliação, o acordo restou infrutífero. A 1ª Reclamada apresentou 

defesa, alegando em síntese a ausência de conduta ilícita, bem como a 

inexistência de provas dos fatos alegados, razão pela qual postula pela 

improcedência da ação. A 2ª Reclamada argumenta em sua defesa, que o 

Reclamante foi devidamente atendido, sendo que o Autor não autorizou o 

concerto do bem. Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias 

que envolvem a controvérsia, tenho que razão parcial assiste à parte 

autora. Isto porque, em que pese as alegações das Reclamadas, é fácil se 

verificar que ambas são responsáveis pela reparação de possível defeito 

apresentado no produto adquirido pela parte autora, principalmente porque 

foi capaz de comprovar que adquiriu um produto NOVO e logo em seguida 

o mesmo apresentou defeito. Além disso, observo que a visita técnica 

ocorreu em 20/12/2020 (id n. 28232953), sendo que as Rés não 

apresentaram qualquer documento assinado pelos Autores quanto a 

desistência no reparo. Por outro lado, os Autores afirmam que até o 

ajuizamento da ação (22/01/2020) o problema não havia sido solucionado. 

Assim, não se pode olvidar que neste conflito de interesses figuram, de 

um lado, empresas, dotada de todas as possibilidades de produção de 

prova, e, de outro o particular, que se encontra na condição de 

consumidor. Aplica-se, portanto, a inversão do ônus da prova, 

consagrada no artigo 6º, VIII, 8.078/90, que estabelece a facilitação da 

defesa de seus direitos (do consumidor), 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 ele foi hipossuficiente, segundo as 

regras ordinárias de experiência. Além do mais, os problemas verificados 

no aparelho decorrem de vício de qualidade, que frustrou a expectativa do 

consumidor quanto à sua utilização, de maneira que merece vigência a 

legal prerrogativa de opção pela substituição do produto por outro da 

mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou a devolução do valor 

pago, não em produto de valor e condições inferiores aos do produto 

defeituoso, é o que dispõe o artigo 18, § 1º, I e II, da Lei 8.072/90. Além do 

mais, muito embora a 2ª Reclamada afirme apesar do autor recusar o 

concerto do bem, houve a substituição do produto, não apresentou 

documentos capazes de corroborar com sua argumentação, ou seja, a 

desistência expressa do Autor no concerto e quanto o produto teria sido 

substituído por um novo. Assim, evidente a falha na prestação do serviço, 

por parte de ambas as Reclamadas, que deixaram de auxiliar o 

consumidor, obrigando-o a ingressar no Poder Judiciário para ver seu 

direito reparado, sendo, portanto, devida a substituição da geladeira por 

outra da mesma espécie. É o que dispõe a jurisprudência pátria: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 

PRODUTO COMPRADO COM VÍCIO. TENTATIVAS DE SOLUCIONAR O 

PROBLEMA. NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE 

SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE, VENDEDOR E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

AUTORIZADA. CONDUTA ILÍCITA. ARTIGO 18 DO CÓDIGO DO 

CONSUMIDOR. ARTIGO 186 DO CÓDIGO CIVIL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 

VALOR REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. A situação posta se adequa aos 

termos do Código de Defesa do Consumidor. Aparelho celular que 

apresentou problema ainda durante a garantia e levado para a assistência 

técnica. Laudo elaborado unilateralmente que atesta violação por pessoa 

não autorizada. Dúvida sobre a aquisição do aparelho em estado de novo. 

Ausência de prova que isente os fornecedores. 2. Segundo o artigo 18 do 

CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem 

pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam. 3. Cria frustração e decepção naquele que 

adquiriu o produto com o intuito de facilitar seu dia a dia. Mero 

aborrecimento ultrapassado. 4. Desídia da assistência técnica e do 

fabricante que não solucionou imediatamente o problema. Conduta ilícita. 

Indenização por danos morais necessária, bem como a devolução do valor 

pago pelo bem devidamente reajustado. 5. Valor da indenização por danos 

morais reduzido a patamar mais justo em atenção aos princípios 

constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Recurso 

parc ia lmente prov ido.  (TJ-MA -  APL:  0309462012 MA 

0030434-38.2008.8.10.0001, Relator: LOURIVAL DE JESUS SEREJO 

SOUSA, Data de Julgamento: 27/03/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 08/04/2014). A demora injustificada em sanar o vício 

excede os limites dos percalços cotidianos e, à toda evidência, geram 

também, no consumidor irritação, indignação, comprometendo a paz e a 

tranquilidade de espírito, já que a parte, ao adquirir um bem durável novo 

tem a expectativas que o mesmo funcionará normalmente. Portanto, os 

danos morais são devidos, diante de todo o desgaste, de todo o 

transtorno, experimentados pelo requerente/consumidor, na via crucis que 

percorreu, tentando solucionar o impasse e assim poder fazer uso do bem 

pelo qual pagou, - embora não na cifra inicialmente pretendida -, mas em 

um valor capaz de reparar os percalços e transtornos sofridos. Assim, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda à 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. A reparação moral deve também, guardar relação com 

a  r e a l i d a d e  d o  e v e n t o  o c o r r i d o ,  e  t e m  f u n ç ã o 

p reven t i va -pun i t i va -compensa tó r ia ,  pa ra ,  cons ide rando  a 

proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência reiterada de atos 

lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de culpa; a gravidade 

do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido. 

Considerando todas as características e elementos apontados, estabeleço 

a quantificação do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos 

de correção monetária e juros legais. Ante todo o exposto, e com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para: 1. Confirmar a liminar 

deferida no id n. 28301983 e, desse modo, condenar as Reclamadas na 

substituição do produto por um novo e com as mesmas características, e 

em condições de uso, e; 2. Condenar às reclamadas, solidariamente, a 

pagarem aos reclamantes o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação. 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. 

F a b i a n a  M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 
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específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001769-42.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA RAFAELA MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA OAB - MT22603/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE NEMER ELIAS OAB - SP164518 (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: 

1001769-42.2020.8.11.0002. REQUERENTE: BRUNA RAFAELA MACIEL 

REQUERIDO: NISSIN FOODS DO BRASIL LTDA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, vislumbro que o feito comporta julgamento antecipado da lide em 

razão da desnecessidade de produção de prova em audiência. O Autor 

ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor da Ré, tendo em vista 

que adquiriu produto fabricado pela Ré improprio para consumo. Melhor 

dizendo, afirma o Autor que no dia 18/11/2019 teria adquirido quatro Cup 

Noodles (macarrão instantâneo) fabricado pela Ré, sendo que durante o 

consumo foi identificado a presença de uma barata. Desse modo, pugna 

pela condenação da Ré em danos materiais no valor de R$ 13,56 (treze 

reais e cinquenta e seis centavos) e danos morais no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Realizada audiência de conciliação, o acordo 

restou infrutífero. A empresa Ré alega ausência de ato ilícito, haja vista os 

fatos narrados pelo autor serem controversos e, desse modo, tendo 

prestado a assistência para pericia do produto e o Autor não ingerido o 

produto, não haveria danos a serem reparados. O Autor apresentou 

impugnação à contestação, oportunidade em que afirma que a barata foi 

identificada durante o seu consumo, bem como que as larvas apareceram 

posteriormente, razão pela qual o produto teria sido descartado, já que a 

assistência apenas a procurou sete dias após o ocorrido. Pois bem, 

compulsando os autos observo que razão assiste a parte Autora, pois 

consta nos Autos comprovação do corpo estranho no alimento adquirido, 

por meio do registro fotográfico, sendo certo que a empresa Ré não logrou 

êxito em realizar provas no sentido contrário, ou seja, que procedeu com a 

coleta do produto em tempo hábil para analise (antes da sua deterioração). 

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a compra de 

produto alimentício que contenha corpo estranho no interior da embalagem, 

ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, expõe a saúde do 

consumidor a risco e, como consequência, dá direito à compensação por 

dano moral, em virtude da ofensa ao direito fundamental à alimentação 

adequada, resultante do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Vejamos: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. AQUISIÇÃO DE CERVEJA COM 

CORPO ESTRANHO. NÃO INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A 

RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO 

PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO 

ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR. 1. Ação ajuizada em 19/07/2013. 

Recurso especial interposto em 28/05/2018 e concluso ao Gabinete em 

08/04/2019. 2. O propósito recursal consiste em determinar se, para 

ocorrer danos morais em função do encontro de corpo estranho em 

alimento industrialização, é necessária sua ingestão ou se o simples fato 

de sua comercialização com corpo estranho ao produto vendido é 

suficiente para a configuração do dano moral. 3. A aquisição de produto 

de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o 

consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda 

que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por 

dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, 

corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. Hipótese em que 

se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o 

consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara 

infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do 

CDC. 5. Na hipótese dos autos, a simples comercialização de produto 

contendo corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à 

saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente 

dita. 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1801593 / RS RECURSO 

ESPECIAL 2019/0061633-0 - T3 - TERCEIRA TURMA – Relator Ministra 

NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13/08/2019 - DJe 15/08/2019). Destaquei. 

Neste sentido, estando comprovado por meio do cupom fiscal a compra do 

produto junto a Ré no valor unitário de R$ 3,39 (três reais e trinta e nove 

centavos), bem como a existência da barata no produto por meio de fotos 

anexadas na inicial, conforme o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, entendo ser devida a restituição do valor pago e o pagamento dos 

danos morais. Todavia, destaco que a restituição deve recair apenas 

sobre o produto em que foi identificado o corpo estranho, ou seja, deve 

ser restituído apenas o valor de R$ 3,39 (três reais e trinta e nove 

centavos) devidamente corrigido. No que concerne a fixação do valor dos 

danos morais, 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. Considerando todas as características e elementos apontados, 

estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 1.000,00 (um mil reais) ao 

Autor, acrescidos de correção monetária e juros legais. Pelo exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte 

Reclamada para: 1. Condenar a Reclamada a restituir aos Reclamantes o 

valor de R$ 3,39 (três reais e trinta e nove centavos) devidamente 

corrigido. Valor esse que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir do evento danoso (18/11/2019) e juros de mora de 1%a.m. a partir 

da citação, e; 2. Condenar a reclamada a pagar ao Reclamante o valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. Sem custas e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto, para fins de homologação, o presente 

projeto de sentença, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 
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partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012594-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANNIELY CRISTINA GOUVEA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PRADO ROSSANI OAB - MT26940/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012594-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANNIELY CRISTINA 

GOUVEA DE OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 

Vistos, etc. A Reclamante, intimada validamente, para comparecer à 

Sessão de Conciliação, não o fez e também não justificou sua ausência 

até a abertura do ato processual. Diante disso, julgo extinto o processo, 

sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei 9.099/96. 

Ainda, condeno a parte reclamante ao pagamento das custas 

processuais. "Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 

51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em custas." (Enunciado 

28 do XIII Encontro do Fórum Permanente de Coordenadores de Juizados 

Especiais). Fica condicionado o ajuizamento de nova ação, com identidade 

de partes e pedidos, ao pagamento das custas processuais. Quantificada 

as custas processuais, intime-se o Autor para pagamento, no prazo de 10 

dias. Custas processuais devidamente quitadas e transitada em julgado, 

ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Preclusas 

as vias recursais, arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002522-96.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JUNIO TEIXEIRA OMENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-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: 

1002522-96.2020.8.11.0002. REQUERENTE: DIEGO JUNIO TEIXEIRA 

OMENA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. Verifica-se por meio da petição acostada nos autos (id. n. 29712858), 

que a parte Autora requereu a desistência do presente feito. É o Breve 

Relato. Decido. O Enunciado 90 do FONAJE estabelece que: ENUNCIADO 

90 – A desistência do Autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, 

implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal 

ato se dê em audiência de instrução e julgamento. Isto posto, homologo 

para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, o pedido de desistência da parte Autora. Por conseguinte, julgo 

extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do CPC. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora 

deferida, revogo-a. Remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo. Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016510-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TULA BEATRIZ BRANDAO CALDAS MEIRELLES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO OAB - MT13923/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016510-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: TULA BEATRIZ BRANDAO 

CALDAS MEIRELLES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma por uma 

das teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro a preliminar 

arguida por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para 

o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Trata-se de ação de indenização por danos morais em que a parte autora 

alega ter adquirido equipamento de geração de energia elétrica (placas 

solares) e, em que pese a produção de energia em escala suficiente para 

cobrir até mesmo períodos superiores a um mês, tem se deparado com a 

cobrança de valores que considera indevidos. A empresa demandada, por 

seu turno, contestou tempestivamente, asseverando, em síntese, a 

incompetência deste juízo em razão da suposta necessidade de perícia, 

falta de interesse de agir, bem como a regularidade do débito aqui 

debatido. Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, entendo que a improcedência dos pedidos 

elencados na peça exordial é medida que se impõe. Trata-se de ação em 

que a parte reclamante externa seu inconformismo com os valores 

estampados na fatura sem, contudo, apresentar qualquer prova que 

demonstre a existência de falha na prestação do serviço. Com efeito, 

dispõe o artigo 35 da lei 9.099/95 que, “Quando a prova do fato exigir, o 

Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a 

apresentação de parecer técnico.”. Consoante é cediço, o procedimento 

sumaríssimo do Juizado Especial Cível não comporta a produção de prova 

pericial. Entretanto, o que se pode inferir do mencionado dispositivo legal é 

que, embora incompatível com a produção de prova pericial, o rito especial 

do Juizado Especial permite que as partes compareçam em juízo munidas 

de parecer técnico que embase a pretensão deduzida na inicial. Nesses 

termos, não sendo a apresentação de parecer técnico uma prova ou 

impossível ou demasiado onerosa, entendo que a parte autora não logrou 

se desincumbir do ônus probatório mínimo que lhe competia. Corrobora o 

fato de a parte autora ter se limitado a apresentar sua discordância com 

os valores indicados nas faturas acompanhados de simples telas 

sistêmicas e apontamento numéricos que entendo serem insuficientes 

para fins probatórios. Assim, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua 

plena demonstração, por documento lícito e válido, sob pena de 

improcedência da reclamação, assim: 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. 

(...) A parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto 

só o fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que 

sustenta. Assim, a prova que deveria ter sido produzida pela reclamante 

não é impossível ou demasiado difícil. Ainda, colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Incumbe ao autor 

provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). 

Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é 

medida que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT ? Acórdão 

n. 577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Portanto, é forçoso 

concluir que a presente demanda carece de comprovação dos fatos 

alegados em sede inicial, razão pela qual se faz necessário julgar 

improcedentes os pedidos formulados na inicial. Deve-se ainda apontar 

que a consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I 
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do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito 

indenizatório. DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, 

entendo por bem, julgar IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito 

inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 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 a MM Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003211-43.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TELMA MARIA GOMES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS 

NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-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: 

1003211-43.2020.8.11.0002. REQUERENTE: TELMA MARIA GOMES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual indefiro, de plano, o pedido de realização 

de audiência de instrução, bem como passo ao julgamento antecipado da 

lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Indefiro a preliminar arguida por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. Pleiteia a 

parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, em 

razão de determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a 

petição inicial, a parte Autora juntou extrato do SCPC/SERASA 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

Intimada a apresentar impugnação à contestação, a parte Autora nada 

manifestou. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente ficha cadastral e histórico de contas, além de recibo de entrega 

de mercadorias assinado por pessoa diversa da demandante, o que 

entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada 

relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que a justifique, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Neste ponto, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. Por outro lado, 

apesar da inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa 

(presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação, bem como o 

posicionamento em questão ter sido devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula 22. 

Entretanto, no presente caso, deve ser observado que a inclusão do nome 

da parte Autora nos cadastros restritivos em relação aos débitos 

estampados nesta demanda, não causou nenhuma lesão que pudesse 

justificar a indenização pleiteada, pois a mesma já ostentava legítimas 

inscrições anteriores, o que, por seu turno, atrai a incidência da súmula nº 

385, do STJ. Vejamos: SÚMULA N. 385: Da anotação irregular em cadastro 

de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 

Nesses termos, não há que se falar em indenização por danos morais, 

pois não pode se dizer moralmente atingido aquele que possui outras 

restrições, como os noticiados no extrato do SCPC/SERASA juntado pela 

própria parte autora no mov. 01. Assim, não há que se falar em abalo de 

crédito, e, por consequência, inexiste o dever de indenizar moralmente. 

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão formulada, somente 

para: A) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, no valor 

de R$ R$ 467,21 (quatro centos e sessenta e sete reais e vinte um 

centavos), negativado em 12 de maio de 2015; B) determinar o 

cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas 

entidades de restrição ao crédito (somente as negativações discutidas 

nos presentes autos); C) indeferir o pedido de indenização por danos 

morais; D) indeferir o pedido contraposto formulado em detrimento da parte 

autora; E) indeferir o pedido de condenação da parte autora por litigância 

de má-fé. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF da 

parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

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 MM° Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 

270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se 

as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016605-54.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DULCILENE RAMOS MARTINS (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016605-54.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DULCILENE RAMOS MARTINS 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível alegando a parte 

Reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos 

órgãos de proteção ao crédito por débito que aduz desconhecer sua 

origem, posto que afirma não possuir débito a ponto de justificar a 

restrição. Ao final o Requerente pugnou pela declaração de inexistência 

do débito, além da condenação da Requerida a reparação por danos 

morais. É a suma do essencial. Pois bem, o decreto de indeferimento da 

inicial é medida de rigor. A parte Reclamante, apesar de devidamente 
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intimada (ID n. 25947614) para juntar comprovante de endereço VÁLIDO e 

em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas de água, energia elétrica 

ou telefone, em nome do Requerente ou com declaração do titular do 

documento, sob pena de indeferimento da inicial, quedou-se inerte. 

Estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Razão por que há de ser 

extinto o feito, sem julgamento do mérito. Posto isso, com fundamento no 

art. 485, inciso I, do CPC, OPINO pelo INDEFERIMENTO DA INICIAL e 

consequentemente pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à apreciação do Meritíssimo Juiz Togado para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, 

com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 

51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 

dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016595-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE EUSTAQUIO ALVES GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INDIANARA MAZIERO OAB - MT15739/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016595-10.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE EUSTAQUIO ALVES 

GOMES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível alegando 

a parte Reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos nas 

listas dos órgãos de proteção ao crédito por débito que aduz desconhecer 

sua origem, posto que afirma não possuir débito a ponto de justificar a 

restrição. Ao final o Requerente pugnou pela declaração de inexistência 

do débito, além da condenação da Requerida a reparação por danos 

morais. É a suma do essencial. Pois bem, o decreto de indeferimento da 

inicial é medida de rigor. A parte Reclamante, apesar de devidamente 

intimada (ID n. 25947222) para juntar comprovante de endereço VÁLIDO e 

em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas de água, energia elétrica 

ou telefone, em nome do Requerente ou com declaração do titular do 

documento, sob pena de indeferimento da inicial, quedou-se inerte. 

Estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Razão por que há de ser 

extinto o feito, sem julgamento do mérito. Posto isso, com fundamento no 

art. 485, inciso I, do CPC, OPINO pelo INDEFERIMENTO DA INICIAL e 

consequentemente pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à apreciação do Meritíssimo Juiz Togado para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Fabiana 

Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, 

com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 

51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 

dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018505-72.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIRANDA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018505-72.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ALTAMIRANDA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível alegando a parte 

Reclamante defeituosa prestação de serviço da empresa Ré. É a suma do 

essencial. Pois bem, o decreto de indeferimento da inicial é medida de 

rigor. A parte Reclamante, apesar de devidamente intimada (ID n. 

27610559) para juntar comprovante de endereço VÁLIDO e em DATA 

RECENTE (90 dias), tais como: Contas de água, energia elétrica ou 

telefone, em nome do Requerente ou com declaração do titular do 

documento, sob pena de indeferimento da inicial, quedou-se inerte. 

Estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Razão por que há de ser 

extinto o feito, sem julgamento do mérito. Posto isso, com fundamento no 

art. 485, inciso I, do CPC, OPINO pelo INDEFERIMENTO DA INICIAL e 

consequentemente pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à apreciação do Meritíssimo Juiz Togado para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, 

com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 

51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 

dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016655-80.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUDENICE FERNANDES GUIMARAES CHIOVETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA OAB - MT16470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016655-80.2019.8.11.0002. REQUERENTE: AUDENICE FERNANDES 

GUIMARAES CHIOVETO REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos, etc. 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação 

cível alegando a parte Reclamante defeituosa prestação de serviço da 
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empresa Ré, em virtude de cancelamento indevido do voo contratado. É a 

suma do essencial. Pois bem, o decreto de indeferimento da inicial é 

medida de rigor. A parte Reclamante, apesar de devidamente intimada (ID 

n. 25961412) para juntar comprovante de endereço VÁLIDO e em DATA 

RECENTE (90 dias), tais como: Contas de água, energia elétrica ou 

telefone, em nome do Requerente ou com declaração do titular do 

documento, sob pena de indeferimento da inicial, quedou-se inerte. 

Estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Razão por que há de ser 

extinto o feito, sem julgamento do mérito. Posto isso, com fundamento no 

art. 485, inciso I, do CPC, OPINO pelo INDEFERIMENTO DA INICIAL e 

consequentemente pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à apreciação do Meritíssimo Juiz Togado para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, 

com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 

51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 

dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008079-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN HENRIQUE LIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1008079-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JONATHAN HENRIQUE LIRA 

SANTANA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Verifica-se por 

meio da petição acostada nos autos (id. n. 26923517), que a parte Autora 

requereu a desistência do presente feito. É o Breve Relato. Decido. O 

Enunciado 90 do FONAJE estabelece que: ENUNCIADO 90 – A desistência 

do Autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do 

processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência 

de instrução e julgamento. Isto posto, homologo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, o pedido de 

desistência da parte Autora. Por conseguinte, julgo extinto o presente 

feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

CPC. Em havendo antecipação de tutela/liminar outrora deferida, revogo-a. 

Remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo. 

Intimem-se. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017320-96.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLE SUQUERE DA PAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO OAB - MT14694-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017320-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCIELLE SUQUERE DA 

PAZ REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório (Lei nº 

9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível alegando a parte 

Reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos 

órgãos de proteção ao crédito por débito que aduz desconhecer sua 

origem, posto que afirma não possuir débito a ponto de justificar a 

restrição. Ao final o Requerente pugnou pela declaração de inexistência 

do débito, além da condenação da Requerida a reparação por danos 

morais. É a suma do essencial. Pois bem, o decreto de indeferimento da 

inicial é medida de rigor. A parte Reclamante, apesar de devidamente 

intimada (ID n. 26233578) para juntar comprovante de endereço VÁLIDO e 

em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas de água, energia elétrica 

ou telefone, em nome do Requerente ou com declaração do titular do 

documento, sob pena de indeferimento da inicial, quedou-se inerte. 

Estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Razão por que há de ser 

extinto o feito, sem julgamento do mérito. Posto isso, com fundamento no 

art. 485, inciso I, do CPC, OPINO pelo INDEFERIMENTO DA INICIAL e 

consequentemente pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à apreciação do Meritíssimo Juiz Togado para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, 

com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 

51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 

dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018208-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT9150-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018208-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NEIDE RODRIGUES DE 

AMORIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Outrossim, revela-se 

oportuno transcrever o que resta disposto no artigo 370 do Código de 

Processo Civil: “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 

parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”. 

(Destaquei). Não obstante a Reclamada, em contestação (ID nº 

29070104), tenha requerido a designação da audiência de instrução, 

revela-se tempestivo lembrar que cabe unicamente ao julgador examinar a 

pertinência de eventual requerimento de prova. A meu ver, os documentos 

colacionados aos autos se revelam suficientes para auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, não havendo necessidade de ser produzida 

qualquer prova adicional em audiência de instrução e julgamento. Destarte, 

INDEFIRO o pedido formulado pela Reclamada e, consequentemente, com 

respaldo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, delibero por julgar 
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antecipadamente o mérito da lide. Indefiro também as preliminares arguidas 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. 

Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito 

cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que seu nome 

foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao 

crédito, em razão de determinado débito que não reconhece legítimo, pois 

não contratou os serviços da Ré. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de contrato legitimamente firmado pela parte Requerente. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente telas sistêmicas, relatório de chamadas e 

faturas, que entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar 

cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o suposto 

débito em aberto, pois não consta qualquer assinatura no termo 

apresentado. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz de 

comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. Por outro lado, 

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 no ID nº 26437044 NÃO PROPORCIONOU A ESTE JUÍZO A 

SEGURANÇA NECESSÁRIA PARA O RECONHECIMENTO DO ALEGADO 

“DANO MORAL”. In casu, o comprovante apresentado pela Demandante 

sequer demonstra qual a data exata em que a inserção restritiva foi 

efetivada (o que, por sua vez, inviabilizaria a correta liquidação da 

sentença), ou seja, o extrato apresentado na exordial demonstra apenas a 

data de vencimento do débito. Reitero que o 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 MENCIONADA NEGATIVAÇÃO, COMO 

TAMBÉM, A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL APONTAMENTO ADICIONAL), 

motivo pela qual, a fim de evitar que o Poder Judiciário seja utilizado como 

uma fonte de enriquecimento indevido, entendo que o pedido de 

indenização por supostos danos morais deve ser rejeitado, pois não é 

possível identificar a data de inclusão da restrição aqui discutida. Pelo 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, somente 

para declarar a inexistência do débito mencionado na inicial e, determinar o 

cancelamento da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas 

entidades de restrição ao crédito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido 

neste feito. 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 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016278-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNY RODRIGO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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: 

1016278-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GIOVANNY RODRIGO DE 

SOUZA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a declaração de inexistência 

de débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são decorrentes de contrato 

legitimamente firmado com a parte Requerente. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, não apresentou qualquer documento apto a provar a 

existência do débito que motivou a negativação, mas tão somente telas 

sistêmicas, relatório de chamadas e faturas, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se que não há 

nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique o vinculo e o 

débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 
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das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). 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. Por derradeiro, registra-se que este juízo não pode fechar os 

olhos no que diz respeito à existência de outros apontamentos restritivos 

em nome da Reclamante, o qual foi efetivado a pedido da credora “Caixa 

Econômica Federal”, o que pode ser facilmente visualizado no 

comprovante anexo no id n. 25593792. No tocante ao apontamento 

mencionado, consigna-se que a parte Reclamante não comprovou ser 

indevido ou que sua legitimidade foi questionada judicialmente. Assim, 

muito embora as negativações apontadas não sejam preexistente à 

negativação debatida na presente lide, o que, por sua vez, afasta a 

incidência da Súmula 385 do STJ, a mesma não merece ser desprezada, 

pois, detém relevância para fins de fixação do quantum indenizatório. 

Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, bem como, considerando a existência 

de outra negativação (não preexistente) em nome da Autora e ainda, a fim 

de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 3.000,00 (três 

mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE 

PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, 

nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. Declarar a inexistência 

dos débitos mencionados na inicial, bem como determinar o cancelamento 

da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao 

crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, 

corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por 

cento) ao mês a partir do evento danoso (11/09/2017). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

aos débitos discutidos neste feito. 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 para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008745-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA NUNES CORREA MARQUES OAB - MT10529/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (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: 

1008745-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DANIEL DE SOUZA 

REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. A parte Reclamante ajuizou a 

presente ação em desfavor da Reclamada, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou 

infrutífera. A Reclamada apresentou documentos após o prazo da defesa, 

afirmando que os débitos cobradas são originadas de contratos 

inadimplidos junto ao BANCO SANTANDER S/A, a qual cedeu o crédito 

para a empresa Promovida (ausência de responsabilidade civil). Cabe 

registrar que a empresa reclamada manifestou-se no evento nº 15, 

afirmando que o débito objeto da negativação é referente a renegociação 

de divida de cartão de crédito. O Reclamante devidamente intimado a 

manifestar acerca dos documentos apresentados pela Ré requereu a 

decretação da revelia, em razão da ausência de contestação no prazo 

legal (id n. 24619133). Pois bem, muito embora a empresa Ré não tenha 

apresentado defesa dentro do prazo legal, os documentos apresentado 

no id n. 23452241 devem ser devidamente apreciados, pois o artigo 435 

do Código de Processo Civil prevê essa possibilidade, desde que 

respeitado o direito ao contraditório, que no presente caso foi devidamente 

exercido no id n. 24619133. Pois bem. No caso em comento, observo que 

consta nos autos a proposta de abertura de conta com adesão ao cartão 

de crédito e documento pessoal apresentado no ato da contratação (id n. 
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23452260), bem como as faturas, demonstrativo dos débitos e termos de 

cessão. O contrato está devidamente assinado com verdadeira identidade 

da assinatura ali exarada em comparação com a assinatura nos 

documentos juntados pelo próprio Reclamante, bem como com o termo de 

audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário pericia 

por especialista da área grafotécnica. Sendo assim, diante de tão robusta 

prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus 

probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da 

inexistência de débito por parte da Reclamante. Uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito. Até mesmo porque, conquanto 

a parte autora informe que não possui débitos junto a Reclamada, uma vez 

comprovado o vinculo jurídico, cabe a parte Reclamante comprovar o 

pagamento de seus débitos, seja junto a empresa cedente ou junto a 

Reclamada, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, sendo legítima a 

relação contratual avençada e o débito negativado, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. 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 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016786-55.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GINA ELIZABETE IBARROLA MATOZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RIEGEL COELHO OAB - RJ0164014A (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD OAB - MT0012037A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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: 

1016786-55.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GINA ELIZABETE IBARROLA 

MATOZO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. No presente 

caso, entendo que a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, razão pela qual julgo antecipadamente a lide, nos termos 

do artigo 335, I do CPC. Indefiro as preliminares arguidas, pois o parte 

afirma que não possui débitos junto a empresa Ré, acostando aos autos o 

extrato que demonstra a existência da negativação. Desse modo, 

constando no demonstrativo que o débito foi inscrito pela empresa Ré, 

cabe a mesma demonstrar a sua regularidade. A parte Reclamante ajuizou 

a presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela inexistência do débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. 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 de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos a proposta 

de abertura de conta e os documentos pessoais apresentados no ato (id 

n. 27226116), bem como parte do contrato de financiamento estudantil 

juntamente com a tela sistêmica da contratação (id n. 27226101 – pág. 

13/14). Destaco que os documentos apresentados estão com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com os documentos 

pessoais da Autora. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário a pericia 

por especialista da área grafotécnica. Cumpre consignar que houve 

apresentação de impugnação à Contestação. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de débito por parte da Reclamante. Assim, uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica e contratação do 

financiamento estudantil, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão 

do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se 

tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código 

Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação 

contratual avençada, não há se falar em indenização por dano moral, pois 

certo que a parte Autora não comprovou a quitação do débito que deu 

ensejo a negativação. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por 

parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização 

por danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 

487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante 

a comprovação da contratação, e, via de consequência, licitude na 

inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 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 para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020377-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVANDRO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-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))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020377-25.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EDEVANDRO VIEIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Visto. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

parte reclamada apresentou contestação no prazo legal. Passo a decidir. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. A 

parte reclamante pretende ver a reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros de 

restrição ao crédito. Alega que não reconhece os débitos que deram 

lastro ao registro das restrições comerciais, vez que desconhece tais 
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contratos, pois não se utilizou dos serviços da empresa Ré. A parte 

reclamada na sua contestação (ID n. 29130363) afirma que o débito 

existe, decorrendo de legitima contratação e que o encaminhamento dos 

dados cadastrais da parte reclamante aos cadastros de consumidores 

inadimplentes configura exercício regular de direito. E a parte reclamada 

está com razão, como se vê dos documentos anexados com a 

contestação, comprovando a contratação do cartão de crédito Compcard 

e o débito (termo de adesão ao cartão e faturas). Ainda, cabe ressaltar 

que o contrato apresentado pela reclamada esta devidamente assinado 

com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com 

o documento pessoal juntado pela própria Reclamante. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário a pericia por especialista da área grafotécnica. 

Esta ação configura verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante 

pretende ser premiada com a condenação da parte reclamada em danos 

morais, caracterizando verdadeira má fé da parte reclamante. Estando em 

aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos de 

restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte 

reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com objetivo de ser 

premiada com a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos 

morais, deturpa os fatos, se aproveitando da gratuidade processual na 

primeira instância, litigando de má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com 

lides temerárias, em prejuízo à coletividade. A imprudência da parte 

reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

deixou de pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está 

litigando de má-fé, tem a desfaçatez de comparecer no feito e 

simplesmente requerer a desistência do mesmo (ID n. 29240308). Ora, 

comprovado a existência do débito e a litigância de má-fé por parte da 

reclamante não há o que se falar em desistência do feito, devendo esta 

responder pelo ilícito processual. Sobre a matéria, o FONAJE editou o 

Enunciado 90: 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). Restando claro que o 

débito inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou os 

débitos que detinha perante a parte reclamada, o que justificou o 

encaminhamento do seu nome aos cadastros de consumidores 

inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020529-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL HENRIQUE PEREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020529-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GABRIEL HENRIQUE PEREIRA 

DE BRITO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. 

Analisando o processo, verifico que se encontra maduro para julgamento, 

sendo desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 335, I do NCPC. É 

oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza 

consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no 

Código de Defesa do Consumidor. Alega a parte Reclamante que teve seu 

nome negativado indevidamente pela requerida, pois jamais utilizou os 

serviços da Ré. Em contestação alega a Reclamada que a negativação ora 

discutida refere-se a dívida contraída junto a instituição demandada 

inerente a utilização da conta corrente e cartão de crédito. Apesar do não 

comparecimento do Reclamante em audiência de conciliação, julgo o 

processo da forma que ele se encontra, vez que a contestação já havia 

sido juntada aos autos, por equidade ao enunciado 90 do FONAJE. O que 

se depreende do caso em tela é que houve negativação do nome da parte 

Reclamante relativa a dívida inadimplida, uma vez que a requerida 

comprova por meio de contrato de abertura da conta corrente e adesão ao 

cartão de crédito, bem como as faturas, a existência do vinculo jurídico e 

os débitos. O autor negou o vinculo com a empresa requerida o que se 

demonstrou inverídico após a apresentação da defesa. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes e efetivo débito; e regularidade não apenas 

do débito, mas também da inscrição ora discutida. Cabe registrar que o 

contrato (id n. 29236692) está devidamente assinado e com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com a assinatura nos 

documentos juntados pelo próprio Reclamante. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário pericia por especialista da área grafotécnica. 

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Esta ação configura 

verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser 

premiada com a condenação da parte reclamada em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má fé da parte reclamante. Estando 

em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos 

de restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte 

reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com objetivo de ser 

premiada com a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos 

morais, deturpa os fatos, se aproveitando da gratuidade processual na 

primeira instância, litigando de má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com 

lides temerárias, em prejuízo à coletividade. A imprudência da parte 

reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

deixou de pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está 

litigando de má-fé, tem a desfaçatez de simplesmente não comparecer a 

audiência de conciliação, com o objetivo de arquivamento dos autos por 

contumácia, uma vez que não apresentou qualquer justificativa para sua 

ausência. Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de má-fé 

por parte da reclamante não há o que se falar em extinção do feito, vez 

que não justificou sua ausência no referido ato, devendo esta responder 

pelo ilícito processual, aplicando ao caso, por equidade, o disposto no 

Enunciado 90 do FONAJE. 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). 

Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, por 

consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os 

autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte 

reclamante, não quitou os débitos que detinha perante a parte reclamada, 

o que justificou o encaminhamento do seu nome aos cadastros de 

consumidores inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 
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como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003253-92.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA ANTONIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 

1003253-92.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CARMELITA ANTONIA DA 

SILVA REQUERIDO: BRADESCARD ELO PARTICIPACOES S.A. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. No 

presente caso, entendo que a prova documental é suficiente para formar 

o convencimento, razão pela qual julgo antecipadamente a lide, nos termos 

do artigo 335, I do CPC. Defiro a retificação do polo passivo da presente 

demanda, devendo constar como Ré a empresa BANCO BRADESCARD 

S/A inscrito no CNPJ n. 04.184.779/0001-01. Indefiro as demais 

preliminares arguidas pela Reclamada por entender estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, 

passo a analisar o mérito. A parte Reclamante ajuizou a presenta ação em 

desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida nos 

órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito, e a reparação pelos danos morais sofridos, pois jamais utilizou os 

serviços da Ré. 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 de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em 

comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos o contrato de adesão ao cartão de crédito Casas Bahia (id n. 

30062364), estando o contrato assinado com verdadeira identidade da 

assinatura ali exarada em comparação com os documentos pessoais da 

Autora e com o termo de audiência de conciliação. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário a pericia por especialista da área grafotécnica. 

Cumpre consignar que NÃO houve apresentação de impugnação à 

Contestação. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a 

Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II 

do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de relação 

jurídica e débito por parte da Reclamante. Assim, uma vez entendendo 

pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a 

relação contratual avençada, não há se falar em indenização por dano 

moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, 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. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Condeno ainda, a parte Reclamante como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015135-85.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIK DA SILVA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-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: 

1015135-85.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JESSIK DA SILVA 

CARVALHO REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. A 

parte Reclamante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob 

o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

uma vez que não reconhece o débito negativado. Tentada a conciliação, 

esta restou infrutífera. A parte Reclamada apresentou Contestação no 

prazo legal, afirmando em síntese, que os débitos objeto da demanda 

decorrem de lídima e hígida relação contratual, razão porque a 

negativação revela apenas o exercício regular do direito. Afirmou ainda 

que a Reclamante tenta enriquecer-se de maneira espúria. 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 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 de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 
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nos termos do art. 373, II do CPC. Neste contexto e em análise acurada 

aos elementos, circunstâncias e provas que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte Reclamante. Isso porque, no caso em 

comento, a Reclamada acostou aos autos no id n. 26650292 diversos 

documentos que levam a tal conclusão. Destaco que a Reclamante 

devidamente intimada a manifestar sobre os documentos juntados, afirmou 

desconhecer o contrato e a divergência de assinatura. No caso, a Re 

juntou o contrato de prestação de serviços educacionais, documento 

pessoal, histórico escolar e comprovante de residência apresentados no 

ato da contratação (id n. 26650292), estando o documento devidamente 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com a assinatura nos documentos juntados pelo próprio 

Reclamante. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário a pericia 

por especialista da área grafotécnica. Além disso, em que pese a Autora 

impugnar a assinatura ali exarada, apesar de semelhante, observo que a 

Ré junta o histórico escolar e o comprovante de endereço em nome da 

genitora da Autora, o que evidencia a inexistência de fraude no presente 

caso. Assim, entendo que resta comprovado nos autos a existência da 

relação jurídica, logo, entendo também pela licitude na inclusão do nome da 

Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil. Com 

efeito, sendo legítimos tanto a relação contratual quanto o débito em 

questão, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário 

narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do 

Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, bem como ante a legitimidade dos 

débitos em questão. Julgo PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto, 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 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 para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

__________________________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002989-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DOMINGOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002989-75.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE DOMINGOS DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, alegando em suma a 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora, 

além da ausência dos requisitos necessários para configuração dos 

danos morais. A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois 

bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado ausência dos requisitos 

necessários para reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a existência do débito que motivou a negativação. Reitera-se que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Reclamante ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que a justifique, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na petição inicial. A inserção do 

nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste modo, razão 

assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência dos 

débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No que concerne à 

reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de 

consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu 

negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, 

aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de 

Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer 

pendência, teve o seu nome negativado de forma indevida perante os 

Órgãos de Proteção ao Crédito. No que tange à prova do dano moral, 

tenho que a mesma não se revela necessária, pois, a inscrição indevida 

de qualquer consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz 

emergir o dano moral na modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele 

que dispensa comprovação. O posicionamento em questão foi 

devidamente consolidado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso, nos termos da súmula que segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: 

"A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de 

proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se 

houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. 

(Destaquei). Assim, 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. Feitas as ponderações 

supracitadas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, bem como, considerando o valor da dívida debatida nos 

autos, o fato de a Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva 

adicional em seu nome e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido 

da mesma, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, 

opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte 

Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do 

CPC, para: 1. Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem 

como determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte 

Requerente das entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a 

reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em 

favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir 

desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do 

evento danoso (08/06/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da 
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parte Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 

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 para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LILA GONCALINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO GONCALVES DE PINHO OAB - MT23878/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: 

1000720-63.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LILA GONCALINA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que 

se encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 335, I do NCPC. É oportuno esclarecer que a relação 

travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser 

aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do 

Consumidor. Alega a parte Reclamante que teve seu nome negativado 

indevidamente pela requerida, que não possui dívida alguma. Em 

contestação alega a Reclamada que a negativação ora discutida refere-se 

a dívida contraída junto a instituição demandada inerente a utilização de 

cartão de crédito. Apesar do não comparecimento do Reclamante em 

audiência de conciliação, julgo o processo da forma que ele se encontra, 

vez que a contestação já havia sido juntada aos autos, por equidade ao 

enunciado 90 do FONAJE. O que se depreende do caso em tela é que 

houve negativação do nome da parte Reclamante relativa a dívida 

inadimplida, uma vez que a requerida comprova por meio de contrato de 

adesão ao cartão de crédito e documento pessoal apresentado no ato da 

contratação, além das faturas, demonstrando a existência do vinculo 

jurídico e dos débitos. O autor negou o vinculo com a empresa requerida o 

que se demonstrou inverídico após a apresentação da defesa. Portanto, o 

conjunto probatório contido nesta lide permite concluir pela efetiva relação 

jurídica entre os demandantes e efetivo débito; e regularidade não apenas 

do débito, mas também da inscrição ora discutida. Cabe registrar que o 

contrato (id n. 28913472) está devidamente assinado e com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com a assinatura nos 

documentos juntados pelo próprio Reclamante. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário pericia por especialista da área grafotécnica. 

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos 

em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer 

ilegalidade no proceder da parte reclamada. Esta ação configura 

verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante pretende ser 

premiada com a condenação da parte reclamada em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má fé da parte reclamante. Estando 

em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos 

de restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé da parte 

reclamante, na sua ânsia de auferir renda fácil, com objetivo de ser 

premiada com a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos 

morais, deturpa os fatos, se aproveitando da gratuidade processual na 

primeira instância, litigando de má-fé, abarrotando o Poder Judiciário com 

lides temerárias, em prejuízo à coletividade. A imprudência da parte 

reclamante é flagrante neste caso, já que, por injustificável comodismo, 

deixou de pagar os seus débitos e agora, após comprovado que está 

litigando de má-fé, tem a desfaçatez de simplesmente não comparecer a 

audiência de conciliação, com o objetivo de arquivamento dos autos por 

contumácia, uma vez que não apresentou qualquer justificativa para sua 

ausência. Ora, comprovado a existência do débito e a litigância de má-fé 

por parte da reclamante não há o que se falar em extinção do feito, vez 

que não justificou sua ausência no referido ato, devendo esta responder 

pelo ilícito processual, aplicando ao caso, por equidade, o disposto no 

Enunciado 90 do FONAJE. 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). 

Restando claro que o débito inequivocamente existe, não havendo, por 

consequência, prova do suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os 

autos evidenciam que a conduta da reclamada nitidamente configura 

exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), já que a parte 

reclamante, não quitou os débitos que detinha perante a parte reclamada, 

o que justificou o encaminhamento do seu nome aos cadastros de 

consumidores inadimplentes. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. Condeno a parte 

reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de 

multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

1.000,00 (um mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores da reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1017507-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO FLORES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE MATOS ARAUJO OAB - MT18347-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRIO AUGUSTO QUINTA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017507-07.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NELIO FLORES DE FREITAS 

REQUERIDO: CIRIO AUGUSTO QUINTA JUNIOR Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, deve-se levar em consideração os princípios norteadores 

dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995, que 

aduzem, entre outras coisas, que o juiz não está obrigado a ater-se a 

todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual passo ao julgamento. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Ação de Cobrança em face do Reclamado, ao argumento de que teria 

alugado seu imóvel residencial localizado no Condomínio Terra Nova para 

o mesmo, no qual uma das obrigações consistia no adimplemento das 

faturas de energia elétrica. Alega que o contrato foi firmado em 

02/03/2018 e prorrogado até a saída do Reclamado do imóvel em 

05/05/2019, todavia o mesmo não teria honrado com o pagamento das 

faturas de energia elétrica vencidas em 13.01.2019, 13.02.2019, 

13.03.2019, 13.04.2019 e 13.05.2019, no valor total de R$ 2.897,62 (dois 

mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos). Diz 

ainda que realizou renegociação dos débitos junto a empresa 

concessionária de energia elétrica. Desse modo, pugna pela condenação 

do Reclamado ao pagamento das faturas de energia elétrica vencida no 

valor renegociado de R$ 2.944,13 (dois mil novecentos e quarenta e 

quatro reais e treze centavos), mais multa contratual e honorários 

advocatícios, além dos danos morais. O reclamado, mesmo devidamente 

citado/intimado em 06/12/2019 (id n. 27280043) não compareceu na 

audiência conciliatória (22/01/2019) muito menos apresentou defesa no 

prazo legal. Pois bem. Em análise aos elementos e circunstâncias que 

envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à parte autora. A 

ausência do réu em audiência de conciliação e/ou a ausência de 

apresentação de defesa válida no prazo legal, impõe a aplicação das 

normas previstas no art. 344 do Novo Código de Processo Civil, bem como 

no art. 20 da Lei nº 9.099/95, que aduzem: Art. 344-CPC. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Art. 20. LEI 9.099/95-Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Nesse 

sentido, ante a ausência de defesa nos autos, entendo pela 

DECRETAÇÃO de sua REVELIA, a qual no presente caso opera todos os 

seus efeitos. É cediço que a garantia da ampla defesa não se trata de uma 

obrigação imposta à parte, porém, faculta-se ao réu a possibilidade de 

contestar os fatos alegados pela parte contrária. Contudo, o 

reconhecimento dos efeitos da revelia não é absoluto, uma vez que a 

presunção de veracidade pode ser afastada diante das circunstâncias 

dos autos, mormente pela regra do artigo 370 do Código de Processo Civil, 

que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido, diante do princípio do 

livre convencimento do juiz, tenho que os elementos de provas constantes 

nos autos, corroborado com a revelia da ré, impõe o reconhecimento da 

prescindibilidade da produção de provas em audiência, o que autoriza o 

julgamento antecipado do feito. Partindo dessa premissa, entendo que os 

fatos alegados pela parte reclamante, somente não se reputarão 

verdadeiros, quando do contrário resultar da convicção do juiz. Com 

efeito, não é o caso dos autos, pois, além da inércia da reclamada, a 

pretensão se mostra devidamente amparada documentalmente, por meio 

do contrato aluguel do imóvel devidamente assinado pelo réu e com firma 

reconhecida, que comprova a existência de relação jurídica entre as 

partes restando clarividente o fato constitutivo do direito do autor, exigido 

pelo artigo 373, I do CPC. Do mesmo modo, entendo que, não tendo o 

Reclamado apresentado defesa e comprovante de pagamento das faturas 

de energia elétrica, nos termo da clausula 4 do contrato de aluguel, 

presume-se o seu inadimplemento e, por conseguinte, a procedência da 

presente ação de cobrança no valor de R$ 2.944,13 (dois mil novecentos 

e quarenta e quatro reais e treze centavos). Ainda, observo na cláusula 6 

do contrato firmado a previsão de multa contratual no caso de violação de 

qualquer uma das clausulas contratuais, razão pela qual entendo que o 

Reclamado deve ser condenado ao pagamento da multa no valor de R$ 

1.200,00 (um mil e duzentos reais), haja vista que não adimpliu com as 

faturas de energia elétrica, ocasionando no descumprimento contratual e 

suspensão do fornecimento de energia elétrica. Já com relação aos 

honorários advocatícios, é cediço que a sua cobrança prevista em 

contrato por si só não se reputa abusiva, contudo, somente se justifica 

quando há comprovação dos serviços de cobrança efetuados pelo 

advogado na esfera extrajudicial, o que nitidamente não restou 

comprovado nos autos, razão pela qual seu pleito nesse ponto é 

improcedente. Quanto aos danos morais, entendo que o mesmo também 

não é aplicável ao caso em tela, a uma porque há previsão de multa para o 

caso de descumprimento das clausulas contratuais, a dois porque o mero 

inadimplemento contratual não é capaz de ensejar no dever de reparar 

moralmente o prejudicado, conforme entendimento jurisprudencial, 

vejamos: APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento contratual, por si 

só, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se para 

acolhimento do pedido indenizatório comprovação de que o 

descumprimento contratual gerou mais do que os aborrecimentos ínsitos 

às negociações de rotina. (N.U 0019757-06.2014.8.11.0002, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2019, Publicado no 

DJE 05/04/2019) Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

pretensão formulada na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC, para: 1. 

Condenar o Requerido a pagar ao Reclamante o valor de R$ 2.944,13 (dois 

mil, novecentos e noventa e quatro reais e treze centavos), referente as 

faturas de energia elétrica não adimplidas, acrescido de juros de mora de 

1% ao mês, a partir do evento danoso (24/07/2019) e correção monetária 

pelo INPC, a partir da data da citação. 2. Condenar o Requerido ao 

pagamento da multa contratual no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 

reais) em favor do Reclamante. 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. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019858-50.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019858-50.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: SOMA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento 

no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os autos, observo que a 

Exequente requereu a extinção da execução, em razão do cumprimento 

integral da obrigação objeto da presente ação (id n. 30023590). Pois bem. 

Estando a execução satisfeita, a extinção é medida de rigor. Ante o 

exposto, com a resolução de mérito e por tudo mais que dos autos 

constam, opino pela EXTINÇÃO da presente execução, com fundamento 

no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as 

cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do Meritíssimo Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 

9.099/95. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, extinguiu a ação com resolução de 

mérito em razão da satisfação da obrigação, a teor do contido no art. 924, 

II, do CPC. II. Intimem-se as partes. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000205-28.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE CHAPADA DOS GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA OAB - MT16622-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO OLIVEIRA TUPAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000205-28.2020.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO PARQUE 

CHAPADA DOS GUIMARAES EXECUTADO: FERNANDO OLIVEIRA TUPAN 

Vistos, etc. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, observo que a Exequente requereu a 

extinção da execução, em razão da quitação do débito objeto da presente 

ação (id n. 29655260). Pois bem. Estando a execução satisfeita, a 

extinção é medida de rigor. Ante o exposto, com a resolução de mérito e 

por tudo mais que dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente 

execução, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor 

dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, conforme art. 

40, Lei nº. 9.099/95. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, extinguiu a ação com resolução de 

mérito em razão da satisfação da obrigação, a teor do contido no art. 924, 

II, do CPC. II. Intimem-se as partes. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007380-10.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCO LUIGI DALL AGLIO FERREIRA (EXEQUENTE)

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:

ROSEMERI CARVALHO COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1007380-10.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: GLAUCO LUIGI DALL AGLIO 

FERREIRA EXECUTADO: ROSEMERI CARVALHO COSTA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). A parte Exequente 

ajuizou a presente ação de execução de titulo extrajudicial em desfavor da 

Executada, ao argumento da inadimplência do contrato de prestação 

odontológico. É a suma do essencial. Pois bem, o Exequente apesar de 

devidamente intimado (id n. 26282028) para, no prazo de 5 dias, 

manifestar acerca do retorno negativo do A.R. de citação (id n. 

26299812), quedou-se inerte. Razão por que há de ser extinto o feito, sem 

julgamento do mérito. Posto isso, com fundamento no art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem 

resolução do mérito. Sem custas e sem honorários, por força do disposto 

no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à apreciação do Meritíssimo Juiz Togado 

para fins de homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. 

F a b i a n a  M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos 

autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do 

contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação 

(LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 

10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003394-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE POMBAL RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT9862-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR SANTANA FARIA 01115646117 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT4632-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: 

1003394-14.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CARLOS HENRIQUE POMBAL 

RAMOS REQUERIDO: LUCIMAR SANTANA FARIA 01115646117 Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto para 

julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Ilegitimidade passiva: A 

preliminar arguida pela empresa Reclamada se confunde com o mérito da 

presente demanda, razão pela qual postergo a sua analise. Pleiteia a parte 

Reclamante a Declaração de Inexistência de Débito cumulada com 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito 

nos famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito de modo 

indevido. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito (id n. 28781766), objeto da presente 

demanda e o comprovante de pagamento da parcela de janeiro de 2020 (id 

n. 28781764). A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, alegando em suma a ausência de responsabilidade civil 
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da empresa em relação à parte Autora, por não ter sido a empresa 

responsável pela venda do aparelho celular e nem pela inscrição do nome 

do Autor nos órgãos de proteção ao crédito. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado ausência dos requisitos necessários para reparação por danos 

morais, analisando os autos observo que razão não lhe assiste. Isso 

porque, muito embora a Ré alegue que não possui qualquer vinculo com os 

fatos narrados na exordial, observo que apesar da empresa José Odair 

Pedroso Galvão (CNPJ 18.924.128/0001/07) ser a responsável pela venda 

do aparelho e pela negativação do nome do Autor, a Ré não impugnou os 

comprovantes de pagamento apresentados, no qual o Autor afirma que 

foram realizados perante a Ré para quitação das parcelas do aparelho 

celular adquirido. O Autor demonstrou nos autos que a Ré recebeu o 

pagamento da parcela 1 (id n. 28781761 – pág. 2), parcela 3 (id n. 

28781761), parcela 5 (id n. 28781763) e parcela 6 (id n. 28781764). Desse 

modo, entendo que a parte Ré é legitima para figurar no polo passivo da 

presente demanda, haja vista estar demonstrado nos autos ter sido 

responsável pela negativação do nome do Autor, pois não repassou ou 

deu baixa no pagamento por ele realizado, uma vez que está demonstrado 

a quitação da parcela (id n. 28781764). Além disso, destaco que os 

comprovantes anexados pelo Autor comprovam a habitualidade da Ré em 

receber os pagamentos em favor da empresa que realizou a negativação, 

assumindo, portanto, a responsabilidade de repasse do valor recebido. 

Assim, a inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das 

entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda, em razão do seu adimplemento. No que concerne à reparação 

do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na 

qual a instituição “fornecedora” assume os riscos do seu negócio (fortuito 

interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de 

que a conduta praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu 

nome negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito, por falha no serviço prestado pela empresa Ré. No que tange à 

prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, 

a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos Órgãos de 

Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in re ipsa 

(presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, 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. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Confirmar a tutela deferida no id n. 28866488; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(26/01/2020). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 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 para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002051-80.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HITALO SYLVIO SALMON STAMATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002051-80.2020.8.11.0002. REQUERENTE: HITALO SYLVIO SALMON 

STAMATO REQUERIDO: OI S/A Vistos etc. Dispenso o relatório, nos 

moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da ausência de relação 

jurídica com a Ré. A relação entre as partes é de consumo e 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 

argumentos na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da 

inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. No caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do vinculo, juntando aos autos gravação 

de áudio e renegociação (id n. 29857203). A gravação é oriunda de 

contato telefônico feito pelo Reclamado, no qual requer informações sobre 
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seu débito. O Reclamante NÃO apresentou impugnação à contestação. 

Pois bem. Analisando as provas produzidas, entendo que não houve ilícito 

praticado por parte da empresa Reclamada, pois na gravação 

apresentada fica evidente o contato do reclamante para informações 

sobre a renegociação de seus débitos, sendo que, na oportunidade 

informou seu nome completo e CPF. Destaco que tais informações foram 

prestadas de forma clara e sem interrupção, circunstância que evidencia 

que era o autor quem estava solicitando as informações. Neste sentido é o 

entendimento da Turma Recursal: RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. 

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR 

NECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA) REJEITADA. 

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO DE 

LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – 

Recurso Inominado 0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos – Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento do débito que deu ensejo a 

negativação. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, 

não há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado 

e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela 

improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da 

Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação 

jurídica existente entre as partes, bem como ante a licitude na inclusão do 

seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando o Reclamante ao pagamento dos 

débitos em aberto, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de 

vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. 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 para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002737-72.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE DE ANUNCIACAO DE ARRUDA (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002737-72.2020.8.11.0002. REQUERENTE: TATIANE DE ANUNCIACAO DE 

ARRUDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos art. 38 da Lei 

n. 9099/95. A priori, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I da lei nº 

13.105/2015, e também, pelo pedido da Reclamante que solicita o 

julgamento antecipado da lide na audiência de conciliação (ID 29812805), 

fato pelo qual, passo ao julgamento. A parte Reclamante ajuizou a 

presenta ação em desfavor da concessionária, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela inexistência do débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, 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, da lei nº 8.078/90, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à Requerida provar a veracidade 

de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II da lei nº 13.105/2015. Pois 

bem, no caso em comento, a Ré pugna pela existência do débito, juntando 

aos autos os extratos os quais comprovam a existência de consumo por 

parte da Autora, em conjunto com o termo de confissão de dívida. Sendo 

assim, diante de tão robustas provas, entendo que a Requerida cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II da lei nº 

13.105/2015), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito 

por parte da Requerente. Assim, uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Codex Civil, diante 

da existência do débito. Importante ressaltar, a parte Requerida acostou 

comprovantes de que o havia uso do produto fornecido, sem que 

houvesse quitação do serviço, muito menos compromisso com a dívida 

assumida, demonstrando a existência do motivo para a inserção no órgão 

de proteção ao crédito. Logo, é certo que a Autora não logrou êxito em 

comprovar os fatos trazidos pela empresa, visto que não acostou aos 

autos impugnação. Logo, errôneo admitir como verdadeiros os fatos 

alegados na exordial. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada e o débito negativado, não há se falar em indenização por dano 

moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Requerida, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Requerente. Condutas como essa, onde o 

único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei 

nº 13.105/2015, opino pelo JULGAMENTO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Requerente, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, e ainda, pelo opino pelo JULGAMENTO 

PROCEDENTE do pedido contraposto, condenando a Autora a demonstrar 

a quitação dos débitos com a Reclamante, que totaliza R$ 1.363,37 (hum 

mil e trezentos e sessenta e três reais e trinta e sete centavos) e se não 

for possível, que pague a dívida, corrigida monetariamente pelo INPC a 

partir da data do vencimento, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da apresentação do pedido contraposto. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes, 

através de seus patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 
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m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003085-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HEYTOR DE ALMEIDA ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Marcos Adriano Bocalan OAB - MT9566-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-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: 

1003085-90.2020.8.11.0002. REQUERENTE: HEYTOR DE ALMEIDA 

ARRUDA REQUERIDO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Indefiro as preliminares arguidas por entender estarem 

presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, 

fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte Reclamante ajuizou a 

presente ação em desfavor da Reclamada, ao argumento de que seu 

nome foi indevidamente inscrito no cadastro das entidades de proteção ao 

crédito. Realizada a audiência para tentativa de conciliação, esta restou 

infrutífera. Por ocasião da Contestação (id n. 29852964), a Reclamada 

alega que a parte Promovente foi previamente notificada por meio das 

Notificações juntadas, além de as dívidas cobrada originaram de contratos 

inadimplidos junto ao Banco Losango S/A, a qual cedeu os créditos para a 

empresa Promovida (ausência de responsabilidade civil). Por fim, pleiteia 

pela improcedência dos pedidos iniciais. Importante registrar que incumbe 

à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de 

fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da 

prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada 

pugna pela existência dos débitos, juntando aos autos: o comprovante de 

débito (id n. 29852971), notificação dos débitos (id n. 29852966 e 

29852967), termo de cessão (id n. 29852965) e proposta de adesão ao 

cartão de crédito (id n. 30197904), entre outros documentos, sendo que 

os contratos apresentados estão devidamente assinados com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com a assinatura nos 

documentos juntados pelo próprio Reclamante (Procuração e documento 

pessoal) e com o termo de audiência de conciliação. Que se diga que tal 

conclusão (sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, 

não sendo necessário o periciamento por expert da área grafotécnica. A 

parte Reclamante apresentou impugnação à contestação, momento em 

que reafirma a inexistência de relação jurídica. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de vinculo e débito por parte da Reclamante. Assim, uma 

vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com 

efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não há se falar em 

indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato 

ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada 

indenização por danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte 

Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, 

e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017378-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. A. GALDINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017378-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: V. A. GALDINO REQUERIDO: 

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

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Trata-se de reclamação cível 

com pedido de danos morais promovida por pela Reclamante em face da 

Reclamada para transferência da titularidade da unidade consumidora. Na 

ausência de preliminares à serem apreciadas, passo a análise de mérito. 

A parte Reclamante alega que realizou pedido, junto à reclamada, para a 

troca de titularidade de unidade consumidora nº 6/2534426-8, tendo em 

vista que realizou o aluguel do imóvel, para tanto apresentou o contrato de 

locação. Informa, porém, que a Reclamada colocou diversos óbices e não 

efetuou a troca de titularidade até o presente momento. Aduz que 

procurou a requerida diversas vezes a fim de resolver o problema 

administrativamente, mas sempre sem resposta positiva, fato pelo qual 

interpôs a presente requerendo liminarmente a transferência de 

titularidade para o seu nome, e no mérito a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais. A tutela antecipada foi concedida no id n. 

26694688, determinando que a requerida abstenha de suspender o 

fornecimento de energia elétrica, bem como a transferência da titularidade 

da unidade consumidora para a reclamante. Realizada a audiência de 

conciliação, o acordo restou infrutífero. A reclamada apresentou defesa 

no prazo legal alegando inexistência de ilícito ensejador de reparação de 

danos qualquer natureza, afirma que a parte autora entrou em contato 

com ela, sem, contudo, promover os atos inerentes à troca solicitada, 

impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação. Pois bem. Em análise 
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aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

razão assiste à parte autora. Isto porque, a reclamante fez jus a regra 

estabelecida no Código de Processo Civil, que exige do autor a obrigação 

de provar o fato constitutivo e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo de seu direito, restando demonstrado seu direito por meio dos 

protocolos de atendimento juntado aos autos, bem como pelo contrato de 

locação devidamente reconhecido firma (id n. 26086519), além de 

comprovar que está efetuando o pagamento das faturas da UC em 

comento (id n. 26405301). Ainda, deve ser considerando também o 

transtorno sofrido pela parte Reclamante, que tentou por diversas vezes 

resolver o problema administrativamente. Se deslocando até um dos 

estabelecimentos da reclamada, e, levando em conta o caráter 

punitivo-pedagógico aplicado à Reclamada, que poderia ter solucionado a 

questão sem que o conflito precisasse chegar ao Judiciário, tenho que é 

cabível a indenização por danos morais. Reputa-se assim existente a 

relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à 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. Assim, 

levando-se em consideração tais elementos, entendo ser certo fixar a 

indenização dos danos morais em R$ 3.000,00 (Três 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: 1. Confirmar a liminar concedida, tornando 

seus efeitos definitivos no que concerne a troca de titularidade da UC nº 

6/2534426-8 para o nome do reclamante; 2. Condenar a reclamada a 

pagar à parte reclamante a título de danos morais, a importância de R$ 

3.000,00 (Três mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta 

data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação. 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. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001004-71.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LECIANA DA SILVA 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:

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: 

1001004-71.2020.8.11.0002. REQUERENTE: LECIANA DA SILVA SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A priori, devemos considerar os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I da lei nº 13.105/2015, fato pelo qual, passo ao 

julgamento. A parte Reclamante ajuizou a presenta ação em desfavor do 

banco, sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao 

crédito, pugnando, assim, pela inexistência do débito, e a reparação pelos 

danos morais sofridos. Em razão de se tratar de relação de consumo, 

estando patente a hipossuficiência da consumidora, 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, da lei nº 8.078/90, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe à Requerida provar 

a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II da lei nº 

13.105/2015. Pois bem, no caso em comento, a Ré pugna pela existência 

do débito, juntando aos autos as faturas emitidas em conjunto com o 

relatório de chamadas telefônicas as quais comprovam a existência de 

consumo por parte da Autora. Além disso, conforme os documentos 

acostados, é claro que houve chamadas de forma reiteradas antes e 

depois do pedido de cancelamento. Outrossim, essa afirmação foi 

impugnada de forma genérica pela Reclamante. Sendo assim, diante de tão 

robustas provas, entendo que a Requerida cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II da lei nº 13.105/2015), mesmo frente às 

argumentações da inexistência de débito por parte da Requerente. Assim, 

uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela 

inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Autora nos órgãos de 

proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos 

termos do art. 188, I do Codex Civil, diante da existência do débito. 

Importante ressaltar, a parte Requerida acostou comprovantes de que o 

havia uso da linha telefônica mesmo após seu cancelamento, 

demonstrando a existência do motivo para a inserção no órgão de 

proteção ao crédito, sendo certo que a Autora não logrou êxito em 

comprovar na impugnação os fatos trazidos pela empresa. Com efeito, 

sendo legítima a relação contratual avençada e o débito negativado, não 

há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Requerida, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais por parte da Requerente. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

da parte Requerente, ante a comprovada relação jurídica existente entre 

as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. 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 
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(a) Juiz (a) Togado (a) para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos habilitados. Paulo 

Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que produza os seus 

legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Intimem-se as 

partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de eventual execução do 

pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data 

registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001560-73.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO NATTAN PINTO BEVILAQUA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-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: 

1001560-73.2020.8.11.0002. REQUERENTE: PABLO NATTAN PINTO 

BEVILAQUA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. A priori, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I da lei nº 

13.105/2015, fato pelo qual, passo ao julgamento. A parte Requerente 

ajuizou a presenta ação em desfavor da instituição de ensino, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

pugnando, assim, pela inexistência do débito, e a reparação pelos danos 

morais sofridos (ID 28112579, pg. 02): “Sendo assim, procurou se 

informar acerca das alegadas restrições e constatou que possuía 

inscrições em seu nome, todas realizadas pela empresa Ré, com a qual 

não possui contrato de prestação de serviço com débito.” 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 

Requerida provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II da lei nº 13.105/2015. Pois bem, no caso em comento, a Ré 

pugna pela existência do débito, juntando aos autos o “Aditivo ao Contrato 

de Prestação de Serviços Educacionais”, em conjunto com o “Contrato de 

Parcelamento Privado”, estando ambos assinados com a verdadeira 

identidade da assinatura ali exarada em comparação com os documentos 

juntados pelo próprio Autor (Procuração e documento pessoal) e termo de 

audiência. Que se diga que tal conclusão resulta de análise a olho nu, não 

sendo necessária a perícia técnica por expert da área grafotécnica. 

Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a Requerida 

cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II da lei nº 

13.105/2015), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito 

por parte do Requerente. Assim, uma vez entendendo pela existência da 

relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome 

do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de 

exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do Codex Civil, diante 

da existência do débito. Importante ressaltar, a parte Requerida acostou 

aos autos documentos que corroboram a existência de relação jurídica, 

demonstrando frequência do mesmo nas aulas (Id.29390099), sendo certo 

que o Autor não logrou êxito em comprovar a inexistência de contrato 

entre as partes. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada 

e o débito negativado, não há se falar em indenização por dano moral. 

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da empresa, 

entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte do Requerente. Destaca-se que se a parte Requerida não 

tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a documentação 

apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria 

condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que 

deve ser combatido, pois a lei nº 8.078/90 não deve ser utilizado como 

escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, da lei nº 

13.105/2015. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte Autora como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, 

forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015, JULGO IMPROCEDENTE COM 

RESOLUÇÃO MÉRITO o pedido da parte Requerente, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condeno 

ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei nº 

13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) 

sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais, em 

conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei 

n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado (a) para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001640-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINELE ILHA FERNANDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA OAB - PE23748-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: 

1001640-37.2020.8.11.0002. AUTOR: MARINELE ILHA FERNANDE 

REQUERIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença 

condenatória, segundo estabelece o art. 515, do Código de Processo Civil. 

Assim, diante do acordo celebrado entre as partes, consoante minuta 

juntada no ID n. 30344611, outro caminho não há senão a homologação do 

acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo por sentença, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as 

partes, a teor do que dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. 

Ainda, diante do cumprimento da transação conforme comprovante 

anexado no ID n. 30743570, julgo EXTINTO o feito com resolução de 

mérito, nos termos do art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 
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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. Paulo Eurico 

M a r q u e s  L u z  J u i z  L e i g o 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC, bem como extingue a ação 

com resolução de mérito em razão do cumprimento da transação, a teor do 

contido no art. 924, II, do CPC. II. Considerando que desta decisão não 

cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as partes e, não 

havendo requerimentos ou providências de responsabilidade da 

Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002087-25.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RHUAN VINICIUS NASCIMENTO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA DE CAMARGO OAB - MT17756/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-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: 

1002087-25.2020.8.11.0002. REQUERENTE: RHUAN VINICIUS 

NASCIMENTO LEITE REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I da lei nº 

13.105/2015. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Indefiro as preliminares arguidas pela Requerida por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito de acordo com as normas já supracitadas, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia o Autor a Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, mais especificamente o órgão SCPC, em razão de 

determinado débito que não reconhece legítimo, pelo fato de que o valor 

cobrado e inserido nos órgãos de proteção ao crédito não são 

equivalentes aos informados pelo devedor, visto que houve uma 

renegociação da dívida, gerando outros valores. Carreado com a petição 

inicial, o Reclamante juntou comprovante a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

empresa em questão. A empresa, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de relação jurídica lícita formada entre as partes, sendo 

esta firmada por meio de contrato, não tendo a Reclamada qualquer culpa 

com o dano. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não acostou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito o qual motivou a 

negativação, visto que o contrato juntado aos autos é referente ao acordo 

firmado antes da negociação da dívida, este foi interrompido na data em 

que o Autor comprova haver firmado outro contrato o qual estava sendo 

cumprido, logo, cancelado de forma indevida pela empresa. Assim, que 

entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada 

hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. 

Reitera-se, que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

Requerente, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e o débito, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na exordial. A 

inserção do nome do Autor nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante consulta feita por meio eletrônico. Deste 

modo, razão assiste o mesmo que pugna pela retirada do seu nome 

destes órgãos, objeto da presente demanda. Além disso, a empresa em 

questão incorreu na prática de um ato ilícito em face do Autor, tenho plena 

convicção de que a pretensão indenizatória deve ser aceita, pois, o 

comprovante de restrição apresentado pelo consumidor proporcionou a 

este Juízo a segurança necessária para o reconhecimento do alegado 

dano moral. In casu, as provas apresentadas pelo Demandante comprova 

a existência de nexo causal entre o ato ilícito em conjunto com uma norma 

que corrobora o fato ilegal, ou seja, quando se fala em dano moral, este é 

in re ipsa, não sendo necessário a sua comprovação, apenas do ato ilícito, 

o que, reafirmo, foi comprovado pelo Autor. Ademias, com relação ao 

montante a se arbitrar ao dano supracitado, entendo ser inadequado a 

quantia requerida pelo Autor, visto que é imprescindível observar o 

princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade, com o intuito de não 

haver enriquecimento ilícito. Em relação ao requerimento do Reclamante ao 

pagamento de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios e 

sucumbenciais, entendo que não deve prosperar, visto que esse rito 

deste procedimento especial independe de pagamento de custas, taxas ou 

despesas, como expresso pelos arts.54 e 55 da lei nº 9.099/95. Assim, 

indefiro o pedido de condenação da Requerida ao pagamento das custas 

e demais despesas processuais, por ser um ato vedado pelo ordenamento 

jurídico brasileiro Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei 

nº 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada, para determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome 

da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito, bem como que 

a Requerida proceda a baixa imediata da parcela com vencimento em 

07.10.2019, no valor de R$ 92,13 (noventa e dois reais e treze centavos), 

devidamente paga, bem como a anulação da quebra do acordo, voltando 

este ao status quo ante, para que o Requerente continue o pagamento do 

acordo a partir da terceira parcela e condenar a Requerida a pagar ao 

Requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da homologação 

deste projeto de sentença. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF 

do Autor, somente com relação ao débito discutido neste feito. 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 (a) Juiz (a) Togado (a) para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 
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manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001849-06.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVAN QUEROBIN (REQUERENTE)

EVA BEATRIZ FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA OAB - MT9430-O 

(ADVOGADO(A))

MAURYANNE CONCEICAO DE ARRUDA OAB - MT14853-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT11846-B (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: 

1001849-06.2020.8.11.0002. REQUERENTE: EVA BEATRIZ FERREIRA, 

IVAN QUEROBIN REQUERIDO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS LTDA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I da lei nº 13.105/2015. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteiam os Reclamantes a 

Restituição do Valor Cobrado Indevidamente com Danos Patrimoniais e 

Extrapatrimoniais, referentes a valor cobrado indevidamente pela 

Reclamada pela locação de veículo. Carreado com a exordial, a parte 

Autora juntou comprovantes da locação, bem como outros documentos. A 

empresa Requerida, por seu turno contesta tempestivamente, afirmando 

que a 1ª Requerente firmou contrato de franquia de quilometragem 

controlada, podendo rodar até 167 km (cento e sessenta e sete 

quilômetros) por dia, ou seja, aproximadamente 5.000 km (cinco mil 

quilômetros) por mês. Que o veículo foi retirado da loja da Reclamada com 

18.963 km sendo devolvido com 25.277 km, ou seja, durante a locação 

teriam excedido 1.314 km da quilometragem contratada, e por isso a 

cobrança do valor do 2º Requerente. O Reclamante apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que a falha ocorreu por conta do Reclamante, aquela não cumpriu 

com a sua obrigação que seria apresentar qualquer documento assinado 

pelo consumidor que comprove que no momento da entrega do veículo 

locado, este encontrava-se com a quilometragem em quantidade superior 

à locada. É obrigação da empresa Reclamada a prova, pois a Lei 8.078/90, 

em seu art. 6º, VIII é claro ao inverter o ônus da prova em favor do 

consumidor. Reitera-se que não há nos autos nenhum documento 

assinado pelos Requerentes, capaz de comprovar a sua culpa ou 

responsabilidade em relação à quilometragem excedida (no momento da 

entrega do veículo), que confirmasse o conhecimento do consumidor. Este 

ônus pertence à Reclamada, e dela não pode isentar-se. Deste modo, 

razão assiste aos Requerentes que pugnam pela devolução em dobro do 

valor cobrado indevidamente, bem como danos morais. Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para determinar o ressarcimento 

pelo Requerido, do valor indevidamente cobrado do 2º Requerente, em sua 

forma simples, devidamente acrescido de correção monetária pelo índice 

INPC deste a data efetiva do débito e juros legais de 1% ao mês a partir da 

citação, bem como o pagamento, de forma solidária aos Requerente da 

quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês a partir da data da homologação deste projeto de sentença. 

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 (a) Juiz (a) Togado (a) para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005974-51.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAERCIO SALVATERRA FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO FRANCO DE CAMPOS OAB - AP1470-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCAS KENJI RESENDE MURATA OAB - MT20810/O (ADVOGADO(A))

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO OAB - AM10740-A (ADVOGADO(A))

ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES OAB - MT21312/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: 

1005974-51.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LAERCIO SALVATERRA 

FLORES REQUERIDO: REPUBLICA COMUNICACOES LTDA - EPP Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A 

priori, devemos considerar os princípios norteadores dos juizados 

especiais, dispostos no artigo 2º da supracitada que dentre outras regras, 

estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses 

apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento 

jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova documental é 

suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser julgada 

antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I da lei nº 

13.105/2015, fato pelo qual, passo ao julgamento. A parte Requerente 

ajuizou a presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de 

a reparação pelos danos morais sofridos cominado com o pedido de uso 

indevido de imagem e acusação falsa de cometimento de crime. Incumbe à 

Requerida provar a veracidade de seus alegados na qualidade de 

fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II da lei nº 13.105/2015, e a exposição de pessoa em matéria não 

se sujeita às exceções garantidas pela Lei 5.250/67. Carreado com a 

exordial, a parte Autora juntou documentos demonstrando a existência de 

vinculação indevida de imagem à reportagem, objeto da presente 

demanda, sendo vinculada a mesma a uma falsa imputação de crime, do 

qual o Autor foi sumariamente absolvido. A empresa, por seu turno 

contesta tempestivamente, informando que possui o direito de divulgação 
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de informação. O Requerente apresentou impugnação à contestação. Pois 

bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar que apenas foi usado a imagem do Requerente com intuito de 

divulgação de informação, ferido a chamada honra objetiva 

(imagem-atributo). Ora, é dever da empresa a vinculação de conteúdo o 

qual seja proporcional à notícia divulgada. Logo, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a necessidade de 

divulgação da imagem do Autor. Além disso, a empresa em questão 

incorreu na prática de um ato ilícito em face do Autor, tenho plena 

convicção de que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o 

direito de autorização de divulgação de imagem é exclusivo do 

Requerente, logo, ferido este, surge a pretensão de indenizar, visto que 

sua honra objetiva foi vinculada de forma ilícita a uma informação a qual 

não pode ser associada ao mesmo. In casu, as provas apresentadas pela 

Demandante comprova a existência de nexo causal entre o ato ilícito o fato 

ilegal, ou seja, quando se fala em dano moral, este é in re ipsa, não sendo 

necessário a sua comprovação, apenas do ato ilícito, o que, reafirmo, foi 

comprovado pelo Autor. Ademais, com relação ao montante a arbitrar ao 

dano supracitado, entendo ser inadequado a quantia requerida pelo Autor, 

visto que é imprescindível observar o princípio da Proporcionalidade e da 

Razoabilidade, com o intuito de não haver enriquecimento ilícito. Pelo 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada para declarar 

inverídica a vinculação da imagem do Autor à reportagem, devendo excluir 

a reportagem de sua página da internet, bem como de terceiros que 

utilizem do link da página da Requerida, de modo definitivo e no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas após o trânsito em julgado da sentença 

homologatória, sendo que em não ocorrendo, gerará uma multa de 

R$5.000,00 (cinco mil reais) em desfavor da Requerida. E ainda, condenar 

a Requerida a pagar ao Requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) a título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

homologação deste projeto de sentença. 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 (a) Juiz (a) Togado (a) para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Paulo 

Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1017445-64.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA SANTOS CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1017445-64.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ANNA PAULA SANTOS CRUZ 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. A priori, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que para a causa de 

maior complexidade, é incompetente este Juízo para a apreciação da 

mesma, como bem preleciona o artigo 3º, I da lei nº 9.099/95, fato pelo 

qual, passo ao julgamento. Logo, o presente feito deverá ser extinto por 

imperativo legal da norma supracitada que deixa claro que a competência 

dos Juizados Especiais é apenas para ações de menor complexidade, não 

sendo adequado aos presentes autos, visto que não há documento 

informado nos autos com a assinatura da Reclamante, sendo que esta 

informa em sua própria inicial nunca haver residido naquele endereço. 

Assim, existe uma assinatura que não pode ser analisada pelo Juízo, pois 

demandaria perícia técnica especializada, e entendendo que trata-se de 

prova complexa, não sendo de competência deste Juízo sua avaliação. 

Ante o exposto, forte art. 51, II da Lei nº 9.099/95 julgo EXTINTO O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Por fim, nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos 

autos, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do 

contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de pedido de perícia 

grafotécnica junto ao processo sumaríssimo, e a complexidade da causa é 

fato ensejador da incompetência dos Juizados Especiais, na forma da Lei. 

III. Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001599-70.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON NUNES DE PINHO (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: 

1001599-70.2020.8.11.0002. REQUERENTE: MILTON NUNES DE PINHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o 

mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental 

suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 
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a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia a parte 

Requerente Declaratória de inexistência de débito com Pedido de Danos 

Morais, que desconhece a negativação do valor de R$ 843,70 (oitocentos 

e quarenta e três reais e setenta centavos), pois não teria conhecimento 

do débito e sua origem, e que seria irregular a negativação do seu nome 

pela Reclamada nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A Reclamada 

apresentou a sua contestação de forma tempestiva, alegando diversos 

pontos a serem analisados a posteriori. A parte Autora, apresentou a sua 

impugnação a contestação, rechaçando todos os pontos da contestação. 

Não reconheço das preliminares alegadas pela Reclamada, pois é direito 

de agir da Reclamante, pela inscrição de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, quanto ao documento unilateral, o Poder Judiciário 

entende pela aceitação do documento, pois apresenta todas as 

informações devidas sobre a negativação, que aliás, não foram negadas 

pela Reclamada. E ainda, a ausência de tentativa de conciliação 

administrativa não pode coibir qualquer direito de consumidor. Diante dos 

fatos e documentos apresentados na presente demanda, ainda que a 

Reclamada tenha alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação 

por danos morais, na oportunidade de apresentação da Contestação, não 

apresentou qualquer documento apto a provar a relação comercial entre 

as partes, mas tão somente telas sistêmicas e relatório de chamadas, que 

entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada 

hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

Reclamante ou gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica e o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão 

estampada na petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos 

cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante 

ao extrato carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna 

pela declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da 

presente demanda. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da 

lei nº 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada, para determinar o cancelamento da correlata inscrição aqui 

discutida junto as entidades de restrição ao crédito, bem como declarar a 

inexistência do débito aqui discutido, mas, com relação aos danos morais 

DANOS MORAIS, verifico que o direito do Requerente está prescrito, 

conforme documento juntado pela mesmo (ID. 28122896), sendo o débito 

inserido no órgão de proteção ao crédito na data de 17/07/2015, logo, a 

suposta pretensão do Autor “nasce” nessa data. 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 para posterior homologação. Homologada, 

intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Paulo Eurico 

Marques Luz Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos 

efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 

8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o 

projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, 

intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos serem 

encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1011951-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C.TEIXEIRA NUNES E CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO FERREIRA OAB - MT23781/O (ADVOGADO(A))

SERGENON COELHO FERREIRA OAB - MT11787-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO RAYMUNDO NICODEMOS OAB - MT9136-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jacó Carlos Silva Coelho OAB - MT15013-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: 

1011951-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: C.TEIXEIRA NUNES E CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Indefiro a preliminar arguida por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com 

indenização por danos morais, em razão de recusa na cobertura de 

seguro contratado perante a empresa reclamada. A empresa requerida, 

por seu turno, alega em sua contestação, em linhas gerais, a inexistência 

do ilícito, bem como a inexistência de responsabilidade civil, tendo em vista 

que, à época dos fatos, a apólice não se encontrava vigente em razão da 

inadimplência do autor da demanda. Em sua impugnação, a empresa 

requerente reiterou todos os termos deduzidos em sua peça exordial. 

Passo à análise do mérito. Pois bem. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que a 

improcedência dos pedidos elencados na peça exordial é a medida que se 

impõe. Em sua narrativa, a empresa reclamante alega ter tido a cobertura 

do seguro contratado negada diante do sinistro sofrido. Entretanto, 

consoante pontuado pela empresa demandada em sua contestação, a 

reclamante não logrou demonstrar o pagamento da primeira parcela, o que, 

nos termos constantes da apólice de seguros contratado, o não 

pagamento da referida parcela implica o cancelamento automático de toda 

a contratação, de modo que não há se falar em cobertura devida. A 

propósito, é o que dispõe o art.758, do Código Civil: o contrato de seguro 

prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta 

deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio. 

Assim, sendo o pagamento do prêmio condição sine qua non para vigência 

e validade da apólice discutida nos autos, e, uma vez que tal adimplência 

não fora demonstrada, a recusa na prestação da cobertura revela-se 

como exercício regular de um direito, não havendo que se falar em ato 

ilícito. Nesses termos, entendo que o autor da demanda não se 

desincumbiu do ônus probatório mínimo que permitiria a este Juízo formar 

seu convencimento acerca do direito invocado. Portanto, é forçoso 

concluir que a presente demanda carece de comprovação dos fatos, 

razão pela qual se faz necessário julgar improcedentes os pedidos 

formulados na inicial. Assim, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua 

plena demonstração, por documento lícito e válido, sob pena de 

improcedência da reclamação, assim: 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. A 

parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto só o 

fato de fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta. 

Assim, a prova que deveria ter sido produzida pela reclamante não é 

impossível ou excessivamente impossível. Ainda, colhe-se da 

jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA 

PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. 

Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 
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improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Deve-se ainda apontar que a consequência do 

descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I do Código de Processo 

Civil é a improcedência do pedido, já que meras alegações são 

insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito indenizatório. 

DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, opino pelo 

julgamento IMPROCEDENTE dos pedidos formulados em sede inicial, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 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 

MMº Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de 

seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002294-24.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1002294-24.2020.8.11.0002. REQUERENTE: GEOVANE FERNANDES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc... Ausente o relatório, 

com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. A 

audiência de conciliação designada no presente feito restou prejudicada 

ante que nenhuma das partes compareceram ao ato, conforme termo de 

audiência (ID. 29707754), mas que o comparecimento do Reclamante é ato 

obrigatório! Assim, entendo que o presente feito deverá ser extinto por 

imperativo legal do art.51, I da Lei nº 9.099/95 que deixa claro a extinção 

dos autos mediante o não comparecimento do Autor em qualquer tipo de 

audiência. Ex positis, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, I da Lei nº 9.099/95, condenando a 

parte Reclamante ao pagamento das custas processuais de acordo com o 

Enunciado 28 do FONAJE. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação 

(LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 

10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. 

Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1016240-97.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE BRITO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA LETICIA CURVO BRITES OAB - MT25131/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROMAS GODINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016240-97.2019.8.11.0002. REQUERENTE: FERNANDA DE BRITO 

BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: PAULO ROMAS GODINHO Visto etc. 

Compulsando os autos, verifico que a audiência de conciliação foi 

realizada no dia 11/12/2019, assim, de forma clara o Reclamado 

encontra-se intempestivo para a apresentação de sua peça contestatória. 

Dessa forma, é lícito a presunção de que os fatos alegados na exordial 

são verdadeiros, em consonância com o art.344 da lei nº 13.105/2015, 

tornando-a revel. Conforme documento em anexo (ID 26520478), o AR 

retornou recebido, no endereço indicado pela Reclamante, e portanto, 

tem-se como verdadeiro o endereço alegado. Por busca pelo site da OAB 

Seccional, esta restou infrutífera, apenas com a confirmação atual da 

situação do advogado. Outrossim, a Autora, em sua peça inaugural, 

requer a produção de todos os meios admitidos em direito para a 

apresentação de demais documentos. Assim, com a constatação da 

revelia, e todos os documentos que foram anexados aos autos, opino pela 

decretação da revelia, e desta forma, julgo , e assim, pelo exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para determinar o ressarcimento 

pelo Reclamante à Reclamante no valor de R$ 4.992,46 (quatro mil e 

novecentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), que 

deverá ser atualizado pelo acrescido de correção monetária pelo índice 

INPC deste a data do recebimento dos valores pelo Reclamado e juros 

legais de 1% ao mês a partir da citação, e ainda condená-lo a condenar a 

pagar à Reclamante a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS e o mesmo valor a título de danos 

materiais, acrescidas de correção monetária, pelo INPC e juros moratórios 

de 1% ao mês a partir da data da homologação deste projeto de sentença. 

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Por fim, nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos habilitados. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 
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disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016535-37.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY TEODORO BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-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: 

1016535-37.2019.8.11.0002. REQUERENTE: WESLEY TEODORO BOTELHO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Ausente o relatório, com fulcro no 

artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento. Decido. A audiência de 

conciliação designada no presente feito restou prejudicada ante que o 

Reclamante não compareceu ao ato, conforme termo de audiência (ID. 

27082195). Assim, entendo que o presente feito deverá ser extinto por 

imperativo legal do art.51, I da Lei nº 9.099/95 que deixa claro a extinção 

dos autos mediante o não comparecimento do Autor em qualquer tipo de 

audiência. Ex positis, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, I da Lei nº 9.099/95, condenando a 

parte Reclamante ao pagamento das custas processuais de acordo com o 

Enunciado 28 do FONAJE. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação 

(LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 

10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. 

Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002563-63.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE CELINA DIAS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ TORRES NETO OAB - MT208010-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002563-63.2020.8.11.0002. REQUERENTE: CLARICE CELINA DIAS DA 

COSTA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório, 

forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A priori, devemos considerar os 

princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que para a causa de maior complexidade, é incompetente este Juízo para 

a apreciação da mesma, como bem preleciona o artigo 3º, I da lei nº 

9.099/95, fato pelo qual, passo ao julgamento. Logo, o presente feito 

deverá ser extinto por imperativo legal da norma supracitada que deixa 

claro que a competência dos Juizados Especiais é apenas para ações de 

menor complexidade, não sendo adequado aos presentes autos, visto que 

há dúvidas em relação à gravação telefônica trazida pela Requerida como 

forma de contrato verbal, visto que não há como afirmar ser a Autora sem 

que haja laudo técnico, sendo necessária a perícia. Outrossim, a 

Reclamante nada manifestou sobre este requerimento da empresa. Ante o 

exposto, forte art. 51, II da Lei nº 9.099/95 julgo EXTINTO O FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 51, II da Lei nº 9.099/95. 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Por fim, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos etc. I. Para que 

produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, com a 

extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido no art. 

485 do CPC. II. Preclusas as vias recursais, arquive-se. III. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007397-46.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LAYSSA PAULA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLINNE DE CAMPOS COSTA OAB - SP0352228A (ADVOGADO(A))

ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA OAB - MT18882-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(REQUERIDO)

HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT15104-A 

(ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA OAB - MT15600-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: 

1007397-46.2019.8.11.0002. REQUERENTE: LAYSSA PAULA DE 

FIGUEIREDO REQUERIDO: SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E 

SERVICOS LTDA, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE 

AUTOMOVEIS LTDA Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo 

se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a 

produção de outras provas, razão pela qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Trata-se de ação 

de rescisão contratual por vício oculto cumulada com indenização por 

danos materiais e morais. Alega a parte reclamante ter adquirido do 

primeiro demandado uma motocicleta no valor de R$ 29.000,00 (vinte e 

nove mil reais), veículo este eivado de inúmeros defeitos percebidos 

desde logo, dentre eles vício oculto no motor. Informa ter realizado 

inúmeros gastos com reparos mecânicos na moto em questão, razão pela 

qual requer o desfazimento do negócio e devolução dos valores pagos 

com a compra da moto, além do ressarcimentos com as aludidas 

despesas à título de danos materiais Citada, a parte reclamada apresentou 

sua contestação no prazo legal, asseverando em sede preliminar, a 

incompetência absoluta deste juizado em razão da necessidade de perícia 

técnica acerca do defeito apontado sobre o veículo aqui cogitado, e no 

mérito requereu, em linhas gerais, a total improcedência dos pedidos 

formulados. Intimada a se manifestar, a parte autora apresentou sua 

impugnação na movimentação nº 22. Compulsando os autos, entendo que 

de fato assiste razão à parte reclamada. Ao analisar a ação proposta, 

verifica-se, de plano, a incompetência absoluta deste Juizado Especial, 

haja vista a impossibilidade de se processar ações cuja complexidade 

demande a realização de perícias técnicas, haja vista destoar dos 

princípios da simplicidade e celeridade processuais, reitores da Lei 

9.099/95. Nesses termos, vejamos o entendimento da Turma Recursal 

Única: AÇÃO INDENIZATÓRIA - DEFEITO NO CAMBIO DO VEÍCULO - 

EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS ACERCA DAS CAUSAS DO DEFEITO - CAUSA 

DOS DANOS QUE DEVE SER VERIFICADA A PARTIR DE PERÍCIA TÉCNICA 

- INCOMPETÊNCIA JUIZADO ESPECIAL - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 1 - Restou 
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incontroverso que o cambio do veículo apresentou grave defeito, contudo, 

restam fundadas dúvidas acerca das causas deste. A partir das provas 

produzidas não se pode afirmar, com segurança, porque os danos 

ocorreram. A conclusão é no sentido de que necessária é a realização de 

perícia técnica para verificação da causa dos indigitados defeitos. 2 - 

Refoge à alçada do Juizado Especial Cível a causa referente à origem do 

defeito no motor do veículo da autora, seja por complexidade da matéria 

probatória decorrente da necessidade de prova pericial (art. 3º, caput, da 

Lei nº 9.099/95), seja, em caso contrário, pela necessidade de 

proferimento de decisão líquida (art. 38, parágrafo único, da Lei nº 

9.099/95). 3 - Matéria de ordem pública. Reconhecimento da complexidade 

de ofício. Possibilidade. 4 - Sentença reformada, para declarar a extinção 

do feito, de ofício, com o reconhecimento da complexidade da causa. 

(YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 

10/07/2012, Publicado no DJE 16/08/2012) Nessa toada, cumpre 

asseverar que a competência do Juízo é um dos pressupostos 

processuais que devem ser observados pelo Juiz, ainda que não alegado 

pelas partes, por se tratar de princípio de ordem pública, e ante os fatos já 

narrados, o caso em tela não suporta ter seu trâmite regido pelos juizados 

especiais. Assim, nos termos do inciso II do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, 

extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: “II – quando 

inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, 

após a conciliação;” Portanto, sobressai à incompetência do Juizado 

Especial Cível, razão por que há de ser extinto o feito, sem julgamento do 

mérito. DISPOSITIVO Diante do exposto, opino pela extinção do processo 

sem resolução do mérito, em face da INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste 

Juizado Especial para processar e julgar o presente feito. 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 do Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

____________________________________________________________

_______ Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos, com a extinção do processo, sem resolução 

do mérito, a teor do contido no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor 

ausente à Conciliação (LJE, 51, I), intime-o para pagamento das custas 

processuais, no prazo de 10 dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. 

Preclusas as vias recursais, arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros Dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1014675-98.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO GONCALO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL CESAR DIAS AMORIM OAB - MT6470/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARAJO COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR OAB - MT6398-O (ADVOGADO(A))

ARIHADINEY TAVARES EUGENIO OAB - MT16378-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: 

1014675-98.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADAO GONCALO DE PAULA 

REQUERIDO: MARAJO COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA - 

EPP Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Indefiro a preliminar arguida por entender estarem presentes 

os requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo 

qual, passo a analisar o mérito. Narra a parte autora ter adquirido peças 

para o seu automóvel junto à empresa requerida, sendo que, entretanto, a 

peça “anel motor fiesta 1.0, da marca Cofap, no valor de R$ 126,00” 

apresentava defeito. Alega ter sido orientado por um preposto da empresa 

requerida à adquirir outra peça, e que tão logo fosse analisada a peça 

defeituosa, o dinheiro gasto lhe seria devolvido, o que entretanto, não 

ocorreu. Ao final, ao perceber que o seu dinheiro não seria devolvido, 

optou por registrar um Boletim de Ocorrências e propôs a presente 

demanda. A empresa requerida, por seu turno, alega em sua contestação, 

em linhas gerais, a inexistência do ilícito, bem como a inexistência de 

responsabilidade civil. Passo à análise do mérito. Pois bem. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que a 

improcedência dos pedidos elencados na peça exordial é a medida que se 

impõe. Com efeito, dispõe o artigo 35 da lei 9.099/95 que, “Quando a prova 

do fato exigir, o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida 

às partes a apresentação de parecer técnico.”. Consoante é cediço, o 

procedimento sumaríssimo do Juizado Especial Cível não comporta a 

produção de prova pericial. Entretanto, o que se pode inferir do dispositivo 

legal supramencionado é que, embora incompatível com a produção de 

prova pericial, o rito especial do Juizado Especial permite que as partes 

compareçam em juízo munidas de parecer técnico que embase a 

pretensão deduzida na inicial. Nesses termos, não sendo a apresentação 

de parecer técnico uma prova impossível ou demasiado onerosa, entendo 

que a parte autora não logrou se desincumbir do ônus probatório mínimo 

que lhe competia como forma de demonstrar o indigitado defeito existente 

na peça adquirida. A propósito, Boletins de Ocorrência não se presta a 

demonstrar a veracidade do ocorrido pois se trata de prova produzida de 

forma unilateral, comportando apenas a narrativa do comunicante. Assim, 

no que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, I, do CPC, exigindo do autor sua plena demonstração, por 

documento lícito e válido, sob pena de improcedência da reclamação, 

assim: 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. (...) A parte 

demandante não se desincumbiu de referido ônus, porquanto só o fato de 

fazer alegações não garante, por si só a certeza do que sustenta. Assim, 

a prova que deveria ter sido produzida pela reclamante não é impossível 

ou demasiado difícil. Ainda, colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. 

CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT ? Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Portanto, é forçoso 

concluir que a presente demanda carece de comprovação dos fatos 

alegados em sede inicial, razão pela qual se faz necessário julgar 

improcedentes os pedidos formulados na inicial. Deve-se ainda apontar 

que a consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, I 

do Código de Processo Civil é a improcedência do pedido, já que meras 

alegações são insuficientes. Logo, não é cabível também o pleito 

indenizatório. DISPOSITIVO Ante os fatos e fundamentos acima expostos, 

entendo por bem, julgar IMPROCEDENTE a pretensão deduzida no pleito 

inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. 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 a MM Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Dyego Nunes da Silva Souza Juiz Leigo 

Vistos etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos 

do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002201-61.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE SANT ANA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TRIANGULO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO OAB - CE14503 
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(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: 

1002201-61.2020.8.11.0002. REQUERENTE: TATIANE SANT ANA DOS 

ANJOS REQUERIDO: BANCO TRIANGULO S/A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os 

autos, verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de 

torna-se desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I da lei nº 

13.105/2015. Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pleiteia a Autora a Ação de Declaração de Inexistência de 

Débito cumulada com Indenização por Danos Morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, mais especificamente o órgão SCPC, em razão de 

determinado débito que não reconhece legítimo. Carreado com a petição 

inicial, a Reclamante juntou documento em que alega a inscrição indevida, 

que culminou com a necessidade de exclusão judicial e pedido de 

condenação por danos morais. A Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são do cumprimento do contrato, não tendo a Reclamada qualquer culpa 

com o dano. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou 

impugnação à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada 

alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, 

na oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito o qual motivou a 

negativação, sequer número do contrato acordado ou ao menos 

gravações telefônicas as quais comprovem o acordo. Assim, que entendo 

serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida 

relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se, que 

não há nos autos nenhum documento assinado pela parte Requerente ou 

gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as 

partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação jurídica e 

o débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

exordial. A inserção do nome da Autora nos cadastros das entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso, ante consulta feita por meio 

eletrônico. Deste modo, razão assiste a mesma que pugna pela retirada do 

seu nome destes órgãos, objeto da presente demanda. Além disso, a 

empresa em questão incorreu na prática de um ato ilícito em face da 

Autora, não obstante, tenho plena convicção de que a pretensão 

indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de restrição 

apresentado pela consumidora proporcionou a este Juízo a existência de 

débito anterior ao fato alegado (ID 28344932), logo, impossível o 

reconhecimento do alegado dano moral. Em consonância com o que já foi 

argumentado, a súmula de nº 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

clara ao afirmar que a anotação irregular em cadastro de proteção de 

crédito não caberia indenização por dano moral, se preexistente legítima 

inscrição, sendo adequado aos presentes autos. Nesse contexto, opino 

pelo indeferimento do pedido de indenização por danos morais. Em relação 

ao requerimento da Reclamante ao pagamento de 20% (vinte por cento) de 

honorários advocatícios e sucumbenciais em caso de interposição de 

recurso, entendo que não deve prosperar, visto que este procedimento é 

de competência de análise do julgador de segunda instância, sendo 

vedado a sua análise pelo Juízo de piso, por ser um evento incerto e de 

incompetência deste Juízo. Assim, também opino pelo indeferimento do 

pedido de condenação da Requerida ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais em grau de recurso, por ser um ato vedado pelo 

ordenamento jurídico brasileiro neste grau de jurisdição. Pelo exposto, com 

fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para determinar o cancelamento 

da correlata inscrição do nome da parte Requerente nas entidades de 

restrição ao crédito, com multa de R$ 200,00 (duzentos reais) diários a 

partir do trânsito em julgado da sentença homologatória. Oficiem-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da Autora, somente com relação ao débito 

discutido neste feito. 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 (a) Juiz (a) 

Togado (a) para posterior homologação. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz 

Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, 

nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo 

único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de 

sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se 

novamente as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o 

entenderem de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao 

arquivo. III. Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o 

credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o 

valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. 

Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, 

recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente por meio 

da função ?atualização monetária? disponível no sítio DrCalc.net 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada pelo sistema. Marco Antonio Canavarros dos Santos Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002496-98.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KAIKE MENDES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO HENRIQUE REGINATO OAB - MT0016639A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1002496-98.2020.8.11.0002. REQUERENTE: KAIKE MENDES SOARES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 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 da lei nº 8.078/90, com 

o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual. Incumbe a mesma 

provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II da lei 

nº 13.105/2015. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra 

apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I da lei nº 13.105/2015. Registro, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pleiteia o Reclamante a 

Declaração de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por 

Danos Morais, ao argumento que seu nome foi inscrito nos famigerados 

cadastros das entidades de proteção ao crédito, em razão de 
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determinados débitos que não reconhece legítimo. Carreado com a 

exordial, o Autor juntou documento demonstrando a negativação indevida, 

objeto da presente demanda. A empresa, por seu turno contesta 

tempestivamente, informando que os débitos ensejadores da negativação 

são decorrentes de relação jurídica legitimamente firmada pela parte 

Requerente. Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, 

ante a inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da 

empresa em relação à parte Autora. O Reclamante não apresentou 

impugnação à contestação, sendo o prazo transcorrido para a 

apresentação da peça. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado 

que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na 

oportunidade de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, visto que alega a existência de um negócio jurídico, há 

apenas documentos os quais comprovam a existência da empresa. Ora, é 

dever da mesma a apresentação de ao menos o contrato celebrado para a 

comprovação do fato. Logo, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Reclamante ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, portanto, 

verdadeira a versão estampada na peça inaugural. A inserção do nome do 

Autor nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso, ante ao extrato eletrônico carreado. Deste modo, razão 

assiste o mesmo que pugna pela declaração de inexistência dos débitos 

aqui discutidos, objeto da presente demanda. Deste modo, razão assiste o 

Requerente que pugna pela retirada do seu destes órgãos, objeto da 

presente demanda. Além disso, a empresa em questão incorreu na prática 

de um ato ilícito em face da Autora, tenho plena convicção de que a 

pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de 

restrição apresentado pela consumidora proporcionou a este Juízo a 

segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral. In 

casu, a prova apresentada pelo Demandante comprova a existência de 

nexo causal entre o ato ilícito o fato ilegal, ou seja, quando se fala em dano 

moral, este é in re ipsa, não sendo necessário a sua comprovação, 

apenas do ato ilícito, o que, reafirmo, foi comprovado pelo Autor. Em 

consonância com o que já foi argumentado, a súmula de nº 385 do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) clara ao afirmar que a anotação 

irregular em cadastro de proteção de crédito não caberia indenização por 

dano moral, se preexistente legítima inscrição, não sendo adequado aos 

presentes autos, pelo fato de a Requerente não possuir cadastro 

preexistente ao fato. Ademias, com relação ao montante a arbitrar ao dano 

supracitado, entendo ser inadequado a quantia requerida pelo Autor, visto 

que é imprescindível observar o princípio da Proporcionalidade e da 

Razoabilidade, com o intuito de não haver enriquecimento ilícito. Pelo 

exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, opino 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para determinar o 

cancelamento da correlata inscrição do nome do Requerente nas 

entidades de restrição ao crédito com multa de R$ 100,00 (cem reais) 

diários a partir do trânsito em julgado da sentença homologatória e 

condenar a Requerida a pagá-lo a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da 

homologação deste projeto de sentença. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Oficiem-se aos órgãos de 

restrição ao crédito para cancelamento definitivo das restrições 

comerciais efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação 

ao débito discutido neste feito. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo (a) Juiz (a) Togado (a) para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003437-48.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELLY DE CASSIA SANTANA PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 

1003437-48.2020.8.11.0002. REQUERENTE: FRANCIELLY DE CASSIA 

SANTANA PIRES REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I da lei nº 13.105/2015. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia 

a Autora Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Morais 

em decorrência do ato ilícito, ao argumento que seu nome foi inscrito nos 

famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, mais 

especificamente o órgão SCPC, em razão de determinado débito que não 

reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, a Reclamante juntou 

comprovante a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela empresa em questão. A 

concessionária de energia, por seu turno contesta tempestivamente, 

informando que os débitos ensejadores da negativação são do 

cumprimento relação jurídica existente entre as partes, não tendo a 

Reclamada qualquer culpa com o dano. Neste sentido, aduz que a 

negativação é verdadeira e legal, ante a inadimplência. Alega ainda, 

ausência de responsabilidade civil da empresa em relação à parte Autora. 

A parte Autora apresentou impugnação à contestação. Pois bem. 

Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito ensejador 

de reparação por danos morais, na oportunidade de apresentação da 

Contestação, apesar das decisões anteriores reconhecerem a não 

existência de relação jurídica entre as partes, não apresentou qualquer 

documento apto a provar a existência do consumo em nome da 

consumidora que teria motivado a negativação, apenas telas sistêmicas as 

quais são elaboradas de forma unilateral em conjunto com extrato de que 

a Reclamante seria titular de um domicilio o qual não há como comprovar 

ser dona, visto que a mesma nega a legação e não há provas suficientes 

para elucidar o fato. ORAS, AS DECISÕES ANTERIORES AFIRMAM QUE 

NÃO POSSUI CONSUMIDORA QUALQUER RELAÇÃO JURÍDICA COM A 
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RECLAMADA, ASSIM, BASTARIA PARA ESTA O CANCELAMENTO DE 

QUALQUER UNIDADE CONSUMIDORA NO CPF DA RECLAMANTE, não 

entendendo os motivos que ainda não o fez. Assim, que entendo serem 

insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação 

contratual, bem como o suposto débito em aberto. Reitera-se, que não há 

nos autos nenhum documento capaz de comprovar a relação jurídica entre 

as partes, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

exordial. A inserção do nome da Autora nos cadastros das entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso, ante o extrato retirado no próprio 

órgão. Deste modo, razão assiste a mesma que pugna pela retirada do 

seu nome destes órgãos, objeto da presente demanda. Além disso, a 

empresa em questão incorreu na prática de um ato ilícito em face da 

Autora, não obstante, tenho plena convicção de que a pretensão 

indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante de restrição 

apresentado pela consumidora proporcionou a este Juízo a existência de 

débito anterior ao fato alegado (id. 28798550), logo, impossível o 

reconhecimento do alegado dano moral. Em consonância com o que já foi 

argumentado, a súmula de nº 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

clara ao afirmar que a anotação irregular em cadastro de proteção de 

crédito não caberia indenização por dano moral, se preexistente legítima 

inscrição, sendo adequado aos presentes autos. Nesse contexto, indefiro 

o pedido de indenização por danos morais. Em relação ao requerimento da 

Reclamante ao pagamento de 20% (vinte por cento) de honorários 

advocatícios e sucumbenciais, entendo que não deve prosperar, visto que 

este procedimento é vedado a este tipo de procedimento especial, como é 

expresso pelo art.54 da lei nº 9.099/90. Assim, indefiro o pedido de 

condenação da Requerida ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, por ser um ato proibido pelo ordenamento jurídico brasileiro 

neste grau de jurisdição. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso 

I, da lei nº 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada, para determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome 

da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito, com multa de 

R$ 200,00 (duzentos reais) diários a partir do trânsito em julgado da 

sentença homologatória. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF 

da Autora, somente com relação ao débito discutido neste feito. 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 (a) Juiz (a) Togado (a) para 

posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio 

de seus patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para 

que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da 

Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011188-23.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER VALTER VIGINOTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES OAB - MT23879/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011188-23.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VANDER VALTER VIGINOTTI 

REQUERIDO: OI S/A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo 

se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente 

para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a 

produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento 

antecipado da lide, conforme o art. 355, I da lei nº 13.105/2015. Registro, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Pleiteia o Autor 

Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Morais em 

decorrência do ato ilícito, ao argumento que seu nome foi inscrito nos 

famigerados cadastros das entidades de proteção ao crédito, mais 

especificamente o órgão SCPC, em razão de determinado débito que não 

reconhece legítimo. Carreado com a petição inicial, o Reclamante juntou 

comprovante a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela empresa em questão. A 

empresa, por seu turno contesta tempestivamente, informando que os 

débitos ensejadores da negativação são do cumprimento do contrato, feito 

de forma verbal, não tendo a Reclamada qualquer culpa com o dano. 

Neste sentido, aduz que a negativação é verdadeira e legal, ante a 

inadimplência. Alega ainda, ausência de responsabilidade civil da empresa 

em relação à parte Autora. A parte Autora apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade 

de apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito o qual motivou a negativação, sequer 

número do contrato acordado ou ao menos gravações telefônicas as 

quais comprovem o acordo, apenas telas sistêmicas as quais são 

elaboradas de forma unilateral. Assim, que entendo serem insuficientes e 

frágeis a demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem 

como o suposto débito em aberto. Reitera-se, que não há nos autos 

nenhum documento assinado pela parte Requerente ou gravação 

telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem 

comprovantes de faturas que justifique a relação jurídica e o débito, 

presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na exordial. A 

inserção do nome do Autor nos cadastros das entidades de proteção ao 

crédito é fato incontroverso, ante o extrato retirado no próprio órgão. 

Deste modo, razão assiste a mesma que pugna pela retirada do seu nome 

destes órgãos, objeto da presente demanda. Além disso, a empresa em 

questão incorreu na prática de um ato ilícito em face da Autora, não 

obstante, tenho plena convicção de que a pretensão indenizatória deve 

ser refutada, pois, o comprovante de restrição apresentado pelo 

consumidor proporcionou a este Juízo a existência de débito anterior ao 

fato alegado (id. 23869271), logo, impossível o reconhecimento do alegado 

dano moral. Em consonância com o que já foi argumentado, a súmula de nº 

385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) clara ao afirmar que a anotação 

irregular em cadastro de proteção de crédito não caberia indenização por 

dano moral, se preexistente legítima inscrição, sendo adequado aos 

presentes autos (ID 23869271). Nesse contexto, indefiro o pedido de 

indenização por danos morais. Em relação ao requerimento da Reclamante 

ao pagamento de 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios e 

sucumbenciais, entendo que não deve prosperar, visto que este 

procedimento é vedado a este tipo de procedimento especial, como é 

expresso pelo art.54 da lei nº 9.099/90. Assim, indefiro o pedido de 

condenação da Requerida ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, por ser um ato proibido pelo ordenamento jurídico brasileiro 

neste grau de jurisdição. Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso 

I, da lei nº 13.105/2015, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão 

formulada, para determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome 
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da parte Requerente nas entidades de restrição ao crédito, com multa de 

R$ 200,00 (duzentos reais) diários a partir do trânsito em julgado da 

sentença homologatória. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito 

para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF 

do Autor, somente com relação ao débito discutido neste feito. 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 (a) Juiz (a) Togado (a) para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Paulo Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que 

produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei 

nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. 

Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as partes, para que, 

no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena 

dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que 

enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de 

cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 

entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011217-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI CAVALHEIRO DOS SANTOS DA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS OAB - MT22466/O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA OAB - MT9943-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011217-73.2019.8.11.0002. REQUERENTE: NOELI CAVALHEIRO DOS 

SANTOS DA ROCHA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. A 

priori, devemos considerar os princípios norteadores dos juizados 

especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras 

regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas as 

teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os elementos 

formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento 

jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova documental é 

suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser julgada 

antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I da lei nº 

13.105/2015, fato pelo qual, passo ao julgamento. A parte Reclamante 

ajuizou a presenta ação em desfavor do banco, sob o fundamento de 

inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, 

pela inexistência do débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. Em 

razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a 

hipossuficiência da consumidora, 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, da lei nº 8.078/90, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à Requerida provar a veracidade 

de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II da lei nº 13.105/2015. Pois 

bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não praticou ilícito 

ensejador de reparação por danos morais, na oportunidade de 

apresentação da Contestação, não apresentou qualquer documento apto 

a provar a relação comercial do débito o qual motivou a negativação, mas 

tão documentos os quais comprovam a apenas a existência da empresa 

em conjunto com telas sistêmicas, não apresentado sequer a assinatura 

da parte Autora no contrato acordado ou gravações telefônicas as quais 

comprovem o acordo. Assim, que entendo serem insuficientes e frágeis a 

demonstrar cabalmente a alegada hígida relação contratual, bem como o 

suposto débito em aberto. Reitera-se, que não há nos autos nenhum 

documento assinado pela parte Requerente ou gravação telefônica, capaz 

de comprovar a relação jurídica entre as partes, nem cópia de alguma 

contratação que justifique a relação jurídica e o débito, presumindo-se, 

portanto, verdadeira a versão estampada na exordial. A inserção do nome 

do Autor nos cadastros das entidades de proteção ao crédito é fato 

incontroverso, ante consulta feita por meio eletrônico em conjunto com 

diversas reclamações apresentadas pela mesma. Deste modo, razão 

assiste a mesma que pugna pela retirada do seu nome destes órgãos, 

objeto da presente demanda. Além disso, a empresa em questão incorreu 

na prática de um ato ilícito em face do Reclamante, tenho plena convicção 

de que a pretensão indenizatória deve ser refutada, pois, o comprovante 

de restrição apresentado pelo consumidor proporcionou a este Juízo a 

segurança necessária para o reconhecimento do alegado dano moral. In 

casu, as provas apresentadas pelo Demandante comprovam a existência 

de nexo causal entre o ato ilícito em conjunto com uma norma que 

corrobora o fato ilegal, ou seja, quando se fala em dano moral, este é in re 

ipsa, não sendo necessário a sua comprovação, apenas do ato ilícito, o 

que, reafirmo, foi comprovado pelo Autor. Em consonância com o que já 

foi argumentado, a súmula de nº 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 

clara ao afirmar que a anotação irregular em cadastro de proteção de 

crédito não caberia indenização por dano moral, se preexistente legítima 

inscrição, o que se mostra adequado aos presentes autos (ID 23023100). 

Pelo exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, da lei nº 13.105/2015, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão formulada, para 

determinar o cancelamento da correlata inscrição do nome da parte 

Requerente nas entidades de restrição ao crédito, referente a dívida aqui 

discutida nos autos, mas sem qualquer direito a indenização por DANOS 

MORAIS, em conformidade com a Súmula 385 do Superior Tribunal de 

Justiça. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para cancelamento 

definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do Autor, somente 

com relação ao débito discutido neste feito. 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 (a) Juiz (a) Togado (a) para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. Paulo 

Eurico Marques Luz Juiz Leigo Vistos, etc. I. Para que produza os seus 

devidos efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o 

artigo 8º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 270/07, 

homologo o projeto de sentença juntado nos autos. II. Preclusas as vias 

recursais, intimem-se novamente as partes, para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, requeiram o entenderem de direito, sob pena dos autos 

serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo condenação que enseje 

cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo 

detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata 

observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados 

cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam 

atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização monetária? 

disponível no sítio DrCalc.net (http://www.drcalc.net/correcao.asp?

it=3&ml=Calc), visto que, além de se tratar de um sítio confiável, satisfaz 

plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que 

o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos. Destaca-se 

que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do 

CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a 

intimação específica do devedor para o pagamento, conforme 
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entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso 

Repetitivo REsp 1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo 

de celeridade à fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente 

deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, 

informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação 

dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas online que 

pretende que seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo 

manifestação das partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada pelo sistema. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006309-70.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYLA DE OLIVEIRA DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1006309-70.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: FERREIRA & PELEGRINI LTDA - 

ME EXECUTADO: THAYLA DE OLIVEIRA DA CRUZ Visto. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Certo é 

que se mostra lícito às partes buscarem a finalização de demandas 

mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o magistrado de 

julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo verificar apenas e 

tão-somente a satisfação dos requisitos formais do negócio jurídico, 

homologando a manifestação da vontade apresentada pelas partes. No 

caso, vislumbro que as partes são capazes e nada obsta a homologação 

da transação celebrada nos autos. Com efeito, a sentença homologatória 

de conciliação ou de transação é título executivo judicial, possuindo ela 

eficácia da sentença condenatória, segundo estabelece o art. 515, do 

Código de Processo Civil. Assim, diante do termo de acordo parcelado 

apresentado no ID n. 30448515, outro caminho não há senão a 

homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, homologo 

por sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Sendo esta irrecorrível, 

torna-se título executivo a ser executado neste Juizado Especial Cível, 

independente de nova citação, caso a sentença não seja voluntariamente 

cumprida (art. 52, IV, da Lei 9.099/95). 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. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

___________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos e legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei n. 9.099/95 c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, homologou a transação realizada 

pelas partes, conforme art. 487, III, b, do CPC. II. Considerando que desta 

decisão não cabe recurso (art. 41 da Lei n. 9.099/95), intimem-se as 

partes e, não havendo requerimentos ou providências de responsabilidade 

da Secretaria, arquivem-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015050-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE ALENCAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1015050-02.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MILENE ALENCAR DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da 

Lei 9.099/1995. Prefacialmente, devemos considerar os princípios 

norteadores dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 

9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está 

obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de 

consignar apenas os elementos formadores da sua convicção. Sabe-se 

ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de 

que, quando a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como bem 

preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar 

e julgar o feito. Isso porque é inviável a realização de qualquer pericia, 

uma vez que, consta no termo de ocorrência apresentado pela Ré que 

houve a regularização da unidade consumidora. Alega a parte Reclamante 

em sua exordial que é titular da Unidade Consumidora nº 6/606090-9. 

Afirma que no dia julho de 2019 foi surpreendido com a cobrança no valor 

de R$ 22.985,34 (vinte e dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta 

e quatro centavos), referente a recuperação de consumo. Portanto, 

ajuizou à presente demanda objetivando a declaração da inexistência do 

débito, bem como o recebimento de indenização por danos morais, em 

razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica. Concedida a 

antecipação da tutela no id n. 25758723. Realizada a audiência de 

conciliação, o acordo restou infrutífero. A Reclamada alega em sua peça 

de defesa alega que o valor cobrado trata-se de uma diferença de 

consumo apurada em decorrência de irregularidades externas, pois foi 

detectada um “desvio de energia no ramal de entrada”. A reclamante 

apresentou impugnação à contestação. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão 

parcial à parte Reclamante. Pois bem. O ato da parte requerida de cobrar 

pela energia elétrica consumida é perfeitamente regular. Em regra, sendo 

verificada anormalidade no aparelho medidor, é procedente a cobrança de 

créditos que deixou de receber em virtude de tal irregularidade, conforme 

prevê a Resolução nº. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL. Entrementes, para que tal cobrança esteja revestida de legalidade, 

a concessionária deve adotar todas as providências necessárias para 

que o usuário acompanhe, de fato, a verificação da alegada fraude no 

equipamento de medição instalado na unidade consumidora, além de 

seguir todo o procedimento determinado pela ANEEL. Em decorrência de 

princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, 

vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor 

devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de 

supostas irregularidades encontradas em medidor, a Resolução nº. 

414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento 

de energia elétrica, prevê a instauração de regular processo 

administrativo em seu artigo 137. Vale salientar que é essencial 

oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de 

prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao 

processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do 

suposto ilícito. É cediço que o contraditório e a ampla defesa devem 

permear não só o processo jurisdicional, como também os procedimentos 

administrativos e privados. A par dessas premissas, tenho que a 

documentação apresentada pela concessionária é insuficiente a embasar 

a cobrança no valor de R$ 22.985,34 (vinte e dois mil novecentos e oitenta 

e cinco reais e trinta e quatro centavos), mormente porque que ela sequer 

mencionou, na contestação, a existência de procedimento bilateral regular 

apto a apurar o não faturamento, bem como não há nos autos qualquer 

registro fotográfico para comprovação da suposta irregularidade. Assim, 

no presente caso, embora a parte requerida apresente o histórico das 

contas e pagamentos, além do termo de inspeção e ocorrência, não traz 

qualquer prova de que processo tramitou com o pleno conhecimento do 

consumidor, situação em que fragiliza consubstancialmente a prova da 

irregularidade noticiada pela concessionária, pois está desacompanhada 

do registro fotográfico, bem como de documentos que comprovem a 

apuração do valor supostamente recuperado. Nesse contexto, resta 

patente a ilegalidade na conduta da concessionária Reclamada, sendo 

certo que a verificação unilateral de irregularidade do medidor não possui 

o condão de, por si só, constituir obrigação ao particular, sobrelevando-se 
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essencial apurar se a avaria existente no referido aparelho foi causada 

pelo usuário. Nesse sentido: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL 

(198) Nº 0000840-96.2015.8.11.0003 APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA - 

FATURA REFERENTE A DIFERENÇA NO 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 – 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). 

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018). Considero, 

portanto, que restou caracterizado cerceamento à defesa da parte autora, 

ainda em sede administrativa, haja vista que não há nos autos elementos 

para se concluir que o procedimento da concessionária de energia 

elétrica, ora Reclamada, se pautou nos limites das normas que regem a 

espécie para a consumação da cobrança do montante apurado, tanto no 

que se refere à constatação da autoria da violação do medidor, quanto à 

apuração final do quantum do débito. Por conseguinte, vislumbra-se 

descabida a cobrança de valores referentes a acerto de faturamento, 

porquanto a suposta irregularidade do aparelho medidor da energia, por si 

só, não pode imputar presunção de subfaturamento, em prejuízo da 

unidade consumidora. A respeito: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL 

DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL 

(198) Nº 0003713-92.2013.8.11.0018 APELAÇÕES - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE 

NO MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA DO CONSUMIDOR - 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DA 

CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 

Configura dano moral a realização de cobrança indevida e a interrupção 

da prestação do serviço, se não houver prova de que a irregularidade no 

medidor de energia foi praticada pelo consumidor, para impedir a correta 

aferição do uso. Mostra-se razoável majorar o valor dos danos morais 

como forma de melhor atender as peculiaridades do caso, observada a 

capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. 

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018). Trata-se de falha 

na prestação de serviço que sujeita a reclamada à responsabilidade 

objetiva (art. 14, do CDC). Pleiteia o requerente a condenação da requerida 

ao pagamento de indenização por danos morais. Todavia, a simples 

cobrança de débito, mesmo que indevida, porém sem a inclusão de 

restrição de crédito, sem a utilização de meios vexatórios ou ultrajantes e 

não havendo a suspensão dos serviços prestados, não configura dano 

moral in re ipsa. A Turma Recursal Única e o Tribunal de Justiça também já 

se manifestaram a respeito: RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO – 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA 

DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS – 

DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. A simples cobrança de débito, 

ainda que indevida, mas sem a inclusão de restrição de crédito ou a 

utilização de meios vexatórios, não gera dano moral in re ipsa. 

Precedentes: TJRS Ap 70039649850, TJRJ Ap 1857973220098190001 e 

TJPR Ap 8239585. (...) (TJMT/TRU 120100518735/2013, HILDEBRANDO 

DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Data do Julgamento 

16/07/2013, Data da publicação no DJE 16/07/2013) APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – CARÊNCIA 

DE PROVA DA ORIGEM DO VALOR COBRANDO – DÉBITO DECLARADO 

INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA E DA INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE 

INADIMPLENTES – MERO ABORRECIMENTO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Se a concessionária de serviço 

público não faz prova quanto à origem e à quantificação do valor cobrado 

na fatura de energia elétrica, ônus que lhe incumbia, tanto pela própria 

natureza da ação, quanto pela relação consumerista havia entre as 

partes, o débito deve ser declarado como inexistente. A cobrança 

indevida sem que ocorra a negativação do nome da autora ou a 

suspensão no fornecimento de energia elétrica não é capaz de ocasionar 

dano moral indenizável (TJMT. Ap 96446/2014). (Ap 27334/2018, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 19/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018) Portanto, diante do exposto 

e considerando ainda que não há nos autos prova de qualquer fato que 

possa ser considerado vexatório ou ultrajante e não tendo ocorrido a 

negativação do nome da parte Reclamante ou a suspensão no 

fornecimento de energia elétrica, entendo que não se encontra 

caracterizado o dano moral. Ante ao que dos autos consta, forte no art. 

487, I, do Código do Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL 

dos pedidos iniciais, confirmar a liminar deferida e DECLARAR A 

INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO ora impugnado, no valor total de R$ 22.985,34 

(vinte e dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro 

centavos). 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 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004226-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON OLIVEIRA ROCHA (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:

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: 

1004226-47.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROBSON OLIVEIRA ROCHA 
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REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos moldes do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do CPC. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito 

c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, em 

razão da inexistência de débito junto a mesma. 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 de 

serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as 

assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do 

CPC. No caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, 

juntando aos autos telas sistêmicas, gravação de áudio (ID nº 30500017) 

oriunda de contato telefônico feito pela Reclamada junto à parte 

Reclamante, faturas e relatório de chamadas. Na citada ligação fica 

evidente o motivo da ligação realizada, que era o de contratação de plano 

telefônico, o qual o Reclamante consentiu em contratar, confirmando todos 

os seus dados pessoais. A Reclamante apesentou impugnação à 

contestação Pois bem. Analisando as provas produzidas, entendo não 

haver qualquer ilícito praticado por parte da empresa Reclamada, pois na 

gravação apresentada a reclamante consentiu com a adesão do plano, 

oportunidade em que informou seu nome completo e CPF, além do seu 

endereço, que inclusive é o mesmo informado na inicial. Destaco que tais 

informações foram prestadas de forma clara e sem interrupção, 

circunstância que evidencia que era o autor quem estava contratando o 

mencionado plano, não sendo, deste modo, necessária a realização de 

pericia. Neste sentido é o entendimento da Turma Recursal: RECURSO 

INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA DE VOZ (ESPECTOGRAMA) 

REJEITADA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO 

DE LIGAÇÃO. CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. 

NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. 

EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJMT – 

Recurso Inominado 0028750-96.2018.811.0002 – Relator: Dr. Valmir 

Alaércio dos Santos – Julgado em 17/09/2019). Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica por parte da Reclamante. Uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito, já que a parte 

reclamante não comprovou o pagamento das faturas. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, 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. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, bem como ante a licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito. Não tendo a reclamante comprovado a quitação dos 

débitos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, condenando a 

mesma ao pagamento dos débitos em aberto, corrigidos monetariamente 

pelo INPC, a partir da data de vencimento, acrescidos de juros de 1% ao 

mês, contados da citação. Condeno ainda a parte Reclamante como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício do 

procurador da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004250-75.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1004250-75.2020.8.11.0002. REQUERENTE: JOSE ARNALDO ALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Visto. Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 

9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do C.P.C. A Ré alegou preliminar de litispendência com o 

processo n. 1004269-81.2020.8.11.0002, porém o mesmo foi extinto sem 

resolução do mérito. Com relação a preliminar da prescrição da pretensão 

da reparação civil, assiste razão a parte Ré, tendo em vista ser aplicado 

ao caso o prazo de 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do 

Código Civil. Indefiro as demais preliminares arguidas pela Ré por entender 

estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular andamento 

do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte reclamante 

pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente compelida ao 

pagamento de indenização por danos morais, por inclusão indevida de seu 

nome nos órgãos de proteção ao crédito nos valores de R$ 246,54 e R$ 

142,00. Alega a parte reclamante que nunca teve qualquer negociação 

com a Reclamada, razão pela qual não reconhece os débitos lançados em 

seu nome e CPF, sendo indevida às restrições comerciais. A parte 

reclamada em contestação alegou, no mérito, que não cometeu ato ilícito. 

Impugna a existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, 

postulando, ao final, a improcedência da reclamação, ou a imposição da 

indenização, em patamares de prudência e equidade. A parte reclamada 

afirma a existência do débito, mas não apresentou qualquer documento 

apto a provar a existência do débito que motivou a negativação, mas tão 

somente telas sistêmicas (ficha cadastral e histórico de contas), que 

entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a alegada 

hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. Pelo que 

evidenciam os documentos trazidos com a inicial, em especial o extrato 

dos órgãos de restrição ao crédito, onde se vê que a parte reclamante, 

por ocasião do ajuizamento da ação, não possuía restrições anteriores a 

que está sendo discutida na presente ação, o quê, por si só, atrairia a 

compensação por ter sofrido danos morais. Ocorre que, por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, a pretensão indenizatória em danos 
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morais prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3º, V, do 

CC/2002, consoante orientação jurisprudencial oriunda do STJ – Superior 

Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO 

OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 211/STJ E Nº 282/STF. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 

206, §3º, V, DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA Nº 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 

1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem 

manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas 

adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2. A ausência 

de prequestionamento, mesmo implícito, impede a análise da matéria na via 

especial. Súmulas nº 211/STJ e nº 282/STF 3. É de 3 anos o prazo 

prescricional para discutir eventuais danos morais por negativação 

indevida de nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do art. 206, § 

3º, V, do CC. Súmula nº 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - 

AgInt no REsp 1294478/RS - 2011/0155920-8 - T4 - QUARTA TURMA – 

Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – julgado em 20/04/2017 - DJe 

03/05/2017). STJ. Agravo regimental no agravo em recurso especial. Civil. 

Ação de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida 

em cadastros de restrição ao crédito. Prescrição trienal. Art. 206, § 3º, V, 

do CCB/2002. Inaplicabilidade do art. 27 do CDC, voltado apenas às 

hipóteses de fato do serviço. Agravo improvido. «1. A jurisprudência 

desta Corte é pacífica no sentido de que o prazo prescricional para a 

cobrança de danos morais decorrentes da inscrição indevida em 

cadastros de restrição ao crédito é, na vigência do atual Código Civil, de 

três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do CCB/2002. 2. Se a parte 

agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da 

decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus 

próprios fundamentos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.» 

(STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 764578 - RS - Rel.: Min. Marco 

Aurélio Bellizze - J. em 13/10/2015 - DJ 26/10/2015 - Doc. LEGJUR 

160.7643.7003.3100). No presente caso a negativação mais recente 

ocorreu em 03/07/2015, sendo a ação proposta em 10 de fevereiro de 

2020, portanto, já encontrava-se prescrito o prazo de 03 (três) anos para 

busca de reparação por prática de ato ilícito. Assim sendo, com fulcro no 

art. 487, I, do Código de Processo Civil, pelos fundamentos acima, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE esta reclamação, apenas para declarar 

inexistentes os débitos discutidos neste feito, nos valores de R$ 256,54 e 

R$ 142,00, cujos registros nos bancos de dados de inadimplentes foram 

efetivados pela parte reclamada. 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. Com amparo no que preconiza o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95, submeto apresente minuta de sentença para 

homologação do Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Fabiana Menezes de Carvalho 

J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009781-79.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KETERY CAROLINE LIRA CALDEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO LEITE OAB - MT16115-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PABLO OLIVEIRO SACOMANI ARALDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANDERLEIA BATISTA TEODORO OAB - MT19202/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: 

1009781-79.2019.8.11.0002. REQUERENTE: KETERY CAROLINE LIRA 

CALDEIRA REQUERIDO: PABLO OLIVEIRO SACOMANI ARALDI Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo as provas produzidas nos autos suficientes para formar 

convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do 

artigo 355, I, do CPC. Cuida-se de reclamação ajuizada por KETERY 

CAROLINE LIRA CALDEIRA em face de PABLO OLIVEIRO SACOMANI 

ARALDI, objetivando o recebimento de indenização por danos materiais, 

inclusive despesas médicas até o final do tratamento, e morais 

decorrentes da colisão veicular. O Autor afirma na exordial que estava 

trafegando em via de mão única na pista da esquerda e o Réu na pista da 

direita, quando este teria indevidamente realizado conversão a esquerda 

atingindo a sua motocicleta que foi arremessada, causando diversos 

prejuízos materiais e físicos. Realizada a audiência de conciliação, o 

acordo restou infrutífero. A parte Reclamada apresentou tempestiva 

Contestação, aduzindo em síntese, que a colisão ocorreu por culpa 

exclusiva da vítima, ora Autor, bem como que prestou toda a assistência 

necessária. Alega ainda que a autora não possuía habilitação para pilotar 

a motocicleta na época dos fatos. Pugnou para que os pedidos iniciais 

sejam julgados improcedentes e a condenação da Autora no pedido 

contraposto. Pois bem. Da análise acurada dos documentos carreados 

aos autos, verifico que razão não assiste à parte Autora. Em primeiro 

lugar, destaca-se que, ao contrário do afirmado pela autora, a via em que 

trafegavam as partes é uma pista simples, onde não há espaço para dois 

veículos transitarem (id n. 22522868 – pág. 2), pois inclusive há uma faixa 

de estacionamento à esquerda no local do acidente, conforme as fotos 

anexadas no id. 22522868. Seguindo a analise acurada dos autos, o vídeo 

apresentado pela Autora demonstra que a mesma agiu em total 

desrespeito as normas de transito, pois realizou manobra indevida e 

perigosa, culminando com o acidente. Explico. Conforme as imagens (id n. 

24584315), a Autora logo após passar por uma caçamba de entulhos, que 

está posicionada na faixa de estacionamento à esquerda de ambos, 

empreendeu manobra no intuito de ultrapassar o Réu utilizando-se dessa 

faixa exclusiva para estacionamento, momento em que o Réu realizava a 

conversão no mesmo sentido, vindo a atingir a Autora. Nesse sentido, 

destaco o entendimento jurisprudencial: REPARAÇÃO DE DANOS. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. 

VEÍCULOS QUE CIRCULAVAM NO MESMO SENTIDO. FAIXA DESTINADA A 

ESTACIONAMENTO. MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM PROIBIDA. CULPA 

DO AUTOR. I. Descabe falar em nulidade da sentença, na qual foi 

analisada, de maneira pormenorizada, a prova produzida, restando 

apreciadas todas as teses alegadas pelas partes. II. Incontroverso que 

ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido, logo após cruzamento 

sinalizado. III. Evidenciado o agir culposo do autor, derivando a culpa da 

tentativa de realização de manobra de ultrapassagem pela direita, 

atingindo a lateral do caminhão conduzido pelo réu. IV. Alegação de saída 

repentina do automóvel que se encontrava à frente do autor, vindo a 

causar sua mudança brusca de faixa, que não restou comprovada, já que 

o recorrente alega que seguia trajetória por via que é destinada para 

estacionamento de veículos. IV. Culpa configurada, ante o agir negligente 

do autor, que interceptou a trajetória seguida pelo condutor do caminhão, 
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ao tentar desviar do veículo estacionado à sua frente. RECURSO 

IMPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71002430874, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado 

em: 07-04-2010) RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA EM CRUZAMENTO E 

APROVEITANDO FAIXA DESTINADA A PONTO DE TÁXI. COLISÃO EM 

VEÍCULO QUE REGULARMENTE CONVERTIA À DIREITA. Restando 

evidenciado que o condutor da motocicleta dos réus empreendeu manobra 

de ultrapassagem pela direita em cruzamento, vindo a provocar a colisão 

na lateral direita do veículo dos autores quando este era manobrado para 

converter à direita de forma regular, manifesta a culpa do motociclista no 

evento danoso. O levantamento topográfico de fl. 20/21, bem assim o 

levantamento fotográfico de fls. 23/27 e o depoimento da testemunha do 

autor constituem-se em provas contundentes de que a moto vinha pela 

direita, em faixa destinada ao estacionamento de táxis, tendo empreendido 

a manobra de ultrapassagem bem no momento em que veículo do autor já 

dobrava à direita, provocando assim a colisão. Sentença confirmada por 

seus próprios fundamentos. Recurso improvido.(Recurso Cível, Nº 

71002386548, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-03-2010) Assim, é certo que tal 

acidente se desenrolou por conduta de direção sem a devida atenção por 

parte da Autora, que não se atentou as normas de transito quanto a 

ultrapassagem de veículos, pois o fez em faixa destinada a 

estacionamento de veículos. Além de que não comprovou nos autos que, 

a época dos fatos, era habilitada para pilotar motocicleta (categoria A). 

Desse modo, entendo pela culpa exclusiva da parte Autora no acidente, 

razão pela qual seus pedidos devem ser julgados improcedentes. A parte 

Ré formulou nos autos pedido contraposto, em decorrência dos danos 

materiais do veiculo por ele conduzido no momento do acidente. Observo 

que o Réu apresentou três orçamentos (VipCar – id n. 24293229, Domani 

Veiculos – id n. 24293237 e Gramarca – id n. 24293221), dessa forma, 

entendo serem devidos os danos materiais suportados pelo Réu, no valor 

comprovado por meio do orçamento de valor intermediário no montante de 

R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), haja vista que o acidente 

ocorreu por culpa exclusiva da parte Autora, conforme já explanado. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, opino pelo julgamento 

IMPROCEDENTE dos pedidos formulados pelo Autor na exordial. Ainda, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO para 

condenar a Autora ao pagamento dos danos materiais em favor do Réu no 

valor de R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), acrescido de juros 

moratórios de 1% ao mês e corrigido pelo INPC, a partir da data do evento 

danoso (colisão). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho 

Juíza Leiga _______________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, 

ou de eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003090-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO ALMEIDA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AMBROSIO CINTRA OAB - MT8934-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: 

1003090-15.2020.8.11.0002. REQUERENTE: ROBERTO ALMEIDA CAMPOS 

REQUERIDO: MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores 

dos juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que 

dentre outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se 

a todas as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. Indefiro as preliminares arguidas por 

entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o regular 

andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A parte 

Reclamante ajuizou a presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o 

fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

pugnando, assim, pela inexistência dos débitos e a reparação pelos danos 

morais sofridos. Realizada a audiência de conciliação o acordo restou 

infrutífero. A Reclamada apresentou contestação alegando a existência do 

débito, afirmando que a parte Autora realizou cadastro para revendedora 

de seus produtos, porém não honrou com o adimplemento das notas 

fiscais emitidas. Desse modo, diante da inadimplência o nome da Autora foi 

incluído nos órgãos de proteção ao credito, por tratar-se de exercício 

regular do direito. A Autora apresentou impugnação à contestação. Pois 

bem. A Reclamada juntou aos autos a ficha cadastral e documentos 

pessoais apresentados no ato do cadastro, além das notas ficais e 

recibos de recebimento das mercadorias. No caso, destaco que a ficha 

cadastral anexada no id n. 30199750 está assinado com verdadeira 

identidade da assinatura ali exarado em comparação com os documentos 

juntados pela própria Reclamante (Procuração e documento pessoal) e 

com o termo de audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário a realização de pericia por especialista da área grafotécnica. 

Diante de tão robustas provas, ficha cadastral e recibo de entrega das 

mercadorias, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. 

Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo 

pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos 

órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de 

direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da existência do 

débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada, não há 

se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e 

inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, entendo pela improcedência 

da pleiteada indenização por danos morais por parte da Reclamante. 

Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a diligência 

de ter em mãos toda a documentação apresentada, 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. 

Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a 

verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no 

inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional. Ante o exposto, forte no art. 487, I do 

CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. Ainda, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, 

condenando a parte Reclamante ao pagamento dos débitos em aberto, 

corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data de vencimento, 

acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação. Condeno também 

a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao 

pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado 

à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, 

que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que 

será paga em benefício dos procuradores da Reclamada. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado 

para posterior homologação. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho 
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J u í z a  L e i g a 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1015249-24.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA DE OLIVEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/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: 

1015249-24.2019.8.11.0002. REQUERENTE: SABRINA DE OLIVEIRA LEITE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando os autos, 

verifico que o mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, 

no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma 

a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Indefiro as 

preliminares arguidas por entender estarem presentes os requisitos 

autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a 

analisar o mérito. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência 

de Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de determinado débito que não reconhece 

legítimo. Carreado com a petição inicial, a parte Autora juntou extrato 

demonstrando a existência do débito, objeto da presente demanda, que 

culminou com a negativação do seu nome pela Reclamada. A empresa 

Reclamada, por seu turno contesta tempestivamente (id n. 26559934), 

alegando em suma a ausência de responsabilidade civil da empresa em 

relação à parte Autora, além da ausência dos requisitos necessários para 

configuração dos danos morais. A parte Autora apresentou impugnação à 

contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que não 

praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou 

qualquer documento apto a provar a existência do débito que motivou a 

negativação, mas tão somente faturas (id n. 27213784) que muito embora 

tenham sido apresentados após o prazo da defesa, foi devidamente 

respeitado o contraditório da parte Autora nos termos do art. 435 do CPC, 

porém entendo serem insuficientes e frágeis a demonstrar cabalmente a 

alegada hígida relação contratual, bem como o suposto débito em aberto. 

Reitera-se que não há nos autos nenhum documento assinado pela parte 

Reclamante ou gravação telefônica, capaz de comprovar a relação jurídica 

entre as partes, nem cópia de alguma contratação que justifique a relação 

jurídica, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão estampada na 

petição inicial. A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros 

das entidades de proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato 

carreado. Deste modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela 

declaração de inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente 

demanda. No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma 

inquestionável relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” 

assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

praticada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a 

Reclamante, mesmo não possuindo qualquer pendência, teve o seu nome 

negativado de forma indevida perante os Órgãos de Proteção ao Crédito. 

No que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, 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. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida debatida nos autos, o fato de a Reclamante 

não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu nome e ainda, a 

fim de evitar o locupletamento indevido da mesma, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral no montante de R$ 

6.000,00 (seis mil reais). Pelo exposto, opino pelo julgamento 

PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em 

desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1. 

Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, bem como 

determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das 

entidades de restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao 

pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da 

reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e 

juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso 

(02/10/2019). Oficie-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo da restrição comercial efetivada no CPF da parte 

Reclamante, somente com relação ao débito discutido neste feito. 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 para posterior 

homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente as 

partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem de 

direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. Havendo 

condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá 

apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado 

do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam 

apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores 

sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?atualização 

m o n e t á r i a ?  d i s p o n í v e l  n o  s í t i o  D r C a l c . n e t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 
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partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1016836-81.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL SILVA DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-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: 

1016836-81.2019.8.11.0002. REQUERENTE: RAQUEL SILVA DIAS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. No presente 

caso, entendo que a prova documental é suficiente para formar o 

convencimento, razão pela qual julgo antecipadamente a lide, nos termos 

do artigo 335, I do CPC. Indefiro as preliminares arguidas pela Reclamada 

por entender estarem presentes os requisitos autorizadores para o 

regular andamento do feito, fato pelo qual, passo a analisar o mérito. A 

parte Reclamante ajuizou a presenta ação em desfavor da Reclamada, 

sob o fundamento de inclusão indevida nos órgãos de proteção ao crédito, 

pugnando, assim, pela inexistência do débito, e a reparação pelos danos 

morais sofridos, pois jamais utilizou os serviços da Ré. 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 de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos o contrato de adesão ao 

cartão de crédito Comper e o documento pessoal apresentado no ato da 

contratação (id n. 28169537) e faturas, estando o contrato assinado com 

verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com os 

documentos pessoais da Autora e com o termo de audiência de 

conciliação. Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário a pericia 

por especialista da área grafotécnica. Cumpre consignar que houve 

apresentação de impugnação à Contestação. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Além 

disso, destaco que a parte Ré acostou aos autos o mesmo documento 

pessoal apresentado pela Autora na exordial em cópia colorida, o que 

reforça a inexistência de fraude na contratação. Assim, uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo 

legítima a relação contratual avençada, não há se falar em indenização por 

dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. 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 para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005996-12.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLY TEIXEIRA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA CLEUZA DE JESUS OAB - MT0020413A (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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005996-12.2019.8.11.0002. REQUERENTE: GISELLY TEIXEIRA SILVA 

REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. 

Registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Indefiro as preliminares arguidas por entender estarem presentes os 

requisitos autorizadores para o regular andamento do feito, fato pelo qual, 

passo a analisar o mérito. A parte Reclamante ajuizou a presente ação em 

desfavor da Reclamada, ao argumento de que seu nome foi indevidamente 

inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito. Realizada a 

audiência para tentativa de conciliação, esta restou inexitosa. Por ocasião 

da Contestação, a reclamada alega que a dívida cobrada é originada de 

contrato inadimplido junto e empresa VIA VAREJO S/A, a qual cedeu o 

crédito para a empresa Promovida (ausência de responsabilidade civil). 

Por fim, pleiteia pela improcedência dos pedidos iniciais. Importante 

registrar que incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas 

alegações na qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em 

razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos 

extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso 

em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos 

autos o contrato de venda financiada (id n. 28500584), a planilha de custo 

efetivo (id n. 28500583), a ficha cadastral (id n. 28500586) e o termo de 

cessão (id n. 28501146). Os contratos estão devidamente assinados com 

verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com a 

assinatura nos documentos juntados pelo próprio Reclamante, bem como 

com o termo de audiência. Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário pericia por especialista da área grafotécnica. A parte 

Reclamante NÃO apresentou impugnação à contestação. Sendo assim, 

diante de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu 

satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo 

frente às argumentações da inexistência de débito por parte da 

Reclamante. Uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, 

entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante 

nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício 

regular de direito, nos termos do art. 188, I do Código Civil, diante da 

existência do débito. Até mesmo porque, conquanto a parte autora informe 

que não possui débitos junto a Reclamada, uma vez comprovado o vinculo 

jurídico, cabe a parte Reclamante comprovar o pagamento de seus 

débitos, seja junto a empresa cedente ou junto a Reclamada, ônus do qual 

não se desincumbiu. Com efeito, sendo legítima a relação contratual 

avençada e o débito negativado, não há se falar em indenização por dano 

moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 
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danos morais por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a 

comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de 

consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 

ao crédito. 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 para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010916-29.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON APARECIDO HENN RONZANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-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: 

1010916-29.2019.8.11.0002. REQUERENTE: EMERSON APARECIDO HENN 

RONZANI REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 

documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito e a reparação pelos danos morais sofridos. 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 de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos a “proposta de adesão ao 

cartão”, documento pessoal apresentado no ato da contratação (id nº 

28747404) e faturas (id n. 28747403), estando o contrato assinado com 

verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com os 

documentos juntados pela própria Reclamante (Procuração e documento 

pessoal). Que se diga que tal conclusão (sobre identidade das 

assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo necessário a pericia 

por especialista da área grafotécnica. Cumpre consignar que houve 

apresentação de impugnação à Contestação. Sendo assim, diante de tão 

robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com 

seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações 

da inexistência de relação jurídica e débito por parte da Reclamante. 

Ademais, analisando os documentos juntados na contestação e as 

alegações da parte reclamante, infere-se que não ocorreu nenhum tipo de 

fraude na contratação. Isso porque, analisando as faturas apresentado 

pela empresa reclamada, constato que o cartão de crédito era utilizado 

habitualmente pelo reclamante em despesas cotidianas, bem como resta 

evidente diversos pagamentos no valor integral da fatura, o que reforça a 

inexistência de fraude, além disso, observo que o endereço informado no 

contrato e constante nas faturas é o mesmo indicado no comprovante de 

endereço anexado na exordial. Assim, uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a 

relação contratual avençada, não há se falar em indenização por dano 

moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, 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. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante 

de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% 

(nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010005-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE ROCHA DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010005-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ROSILENE ROCHA DE 

MORAIS REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente, devemos considerar os princípios norteadores dos 

juizados especiais, dispostos no artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre 

outras regras, estabelecem que o juiz não está obrigado a ater-se a todas 

as teses apresentadas pelas partes, mas de consignar apenas os 

elementos formadores da sua convicção. Sabe-se ainda que, em nosso 

ordenamento jurídico, é pacífico o entendimento de que, quando a prova 
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documental é suficiente para formar o convencimento, pode a lide ser 

julgada antecipadamente, como bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato 

pelo qual, passo ao julgamento. A parte Reclamante ajuizou a presente 

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão indevida 

nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela inexistência do 

débito e a reparação pelos danos morais sofridos. 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 de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, 

seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do 

art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a Reclamada pugna 

pela existência do débito, juntando aos autos a “proposta de adesão ao 

cartão”, documento pessoal apresentado no ato da contratação (id n. 

27556074) e faturas (id n. 27556073), estando o contrato assinado com 

verdadeira identidade da assinatura ali exarada em comparação com os 

documentos juntados pela própria Reclamante (Procuração e documento 

pessoal) e com o termo de audiência. Que se diga que tal conclusão 

(sobre identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário a pericia por especialista da área grafotécnica. A parte 

Reclamante apresentou impugnação à Contestação. Sendo assim, diante 

de tão robusta prova, entendo que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente 

com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às 

argumentações da inexistência de relação jurídica e débito por parte da 

Reclamante. Ademais, analisando os documentos juntados na contestação 

e as alegações da parte reclamante, infere-se que não ocorreu nenhum 

tipo de fraude na contratação. Isso porque, analisando as faturas 

apresentado pela empresa reclamada, constato que o cartão de crédito 

era utilizado habitualmente pelo reclamante em despesas cotidianas, bem 

como resta evidente diversos pagamentos no valor integral da fatura, o 

que reforça a inexistência de fraude. Assim, uma vez entendendo pela 

existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na 

inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, haja 

vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do 

Código Civil, diante da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a 

relação contratual avençada, não há se falar em indenização por dano 

moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da 

Reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por 

danos morais por parte da Reclamante. Destaca-se que se a parte 

requerida não tivesse o cuidado e a diligência de ter em mãos toda a 

documentação apresentada, 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. Restou evidente que 

a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, 

buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, 

do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de 

deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante 

de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por 

meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os 

juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas 

legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Ante o 

exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da 

parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as 

partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito. Condeno a parte Reclamante como litigante 

de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% 

(nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas 

processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil 

reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos 

procuradores da Reclamada. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior 

homologação. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018470-15.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELICIDADE ANGELA GONCALVES (AUTOR(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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018470-15.2019.8.11.0002. AUTOR(A): FELICIDADE ANGELA 

GONCALVES REU: 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. Inicialmente, destaco que o deslinde das 

questões de fato e de direito trazidas nestes autos, não dependem de 

dilação probatória, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex 

vi do art. 355, inc. I, do CPC. As preliminares arguidas pela Reclamada não 

têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por este motivo rejeito 

todas as preliminares. Pleiteia a parte Requerente a declaração da 

cobrança indevida das contas de energia, referentes aos meses de 

setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019. Alegou que as faturas 

questionadas na presente demanda não refletem o real consumo de 

energia consumida em sua unidade residencial. Pugnou pelo julgamento 

procedente do seu pedido para cancelamento das faturas aqui discutidas, 

como o refaturamento das mesas, a restituição em dobro do valor pago e 

a condenação da reclamada em danos morais. Realizada audiência de 

conciliação, o acordo restou infrutífero. A parte Requerida, por sua vez, 

apresentou contestação alegando em síntese, que as faturas 

questionadas nos autos foram geradas com base na lídima leitura 

registrada no medidor da unidade consumidora do Requerente, não 

havendo que falar em ilegalidade e/ou abusividade na cobrança. A Autora 

NÃO apresentou impugnação à contestação. Pois bem. No contexto dos 

autos, alega a parte Requerente que as faturas dos meses de 

setembro/2019 (324 Kwh), outubro/2019 (319 Kwh) e novembro/2019 

(379 Kwh) estão acima da média registrada nos meses anteriores pela 

concessionária de energia, contudo em verificação aos documentos 

juntados nos autos, verifico que a média de consumo habitual é entorno de 

313 Kwh (id n. 26545807), de sorte que as faturas questionadas nos 

autos não se encontram muito acima do valor anteriormente registrado. 

Registra-se ainda que no ano anterior, para o mês de setembro/2018 foi 

registrado um consumo de 345 kWh, para outubro/2018 consta consumo 

de 360 kWh e novembro/2018 o consumo de 358 kWh, demonstrando que 

o consumo era semelhante aos que ora se contestam. Com efeito, de se 

salientar que as faturas em questão possuem a cobrança de adicional de 

bandeira amarela e bandeira vermelha o que contribui para o aumento no 

consumo registrado e que o registro teve um aumento muito moderado e 

proporcional para a realidade, o que não se demonstra um valor impossível 

de se atingir/consumir pelo consumidor, devendo levar em consideração 

ainda o adicional de bandeiras na conta de energia, além de que, o 

consumo se assemelha ao registrado no mesmo período do ano anterior. 

Desta feita, não vislumbro qualquer ato ilícito ou falha na prestação de 

serviço da empresa ré, capaz de ensejar no dever de reparar os danos 

que Autora alega ter sofrido, razão pela qual entendo pela licitude das 

faturas ora impugnadas. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC 

c/c art. 6º da Lei 9.099/95, rejeito as preliminares arguidas, bem como 

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. 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 para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

_____________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 
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nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1020401-53.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO BATISTA SILVA FOGACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT17620-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1020401-53.2019.8.11.0002. REQUERENTE: MARCOS ANTONIO BATISTA 

SILVA FOGACA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. 

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação 

cível alegando a parte Reclamante que teve seus dados indevidamente 

incluídos nas listas dos órgãos de proteção ao crédito por débito que aduz 

desconhecer sua origem, posto que afirma não possuir débito a ponto de 

justificar a restrição. Ao final o Requerente pugnou pela declaração de 

inexistência do débito, além da condenação da Requerida a reparação por 

danos morais. É a suma do essencial. Pois bem, o decreto de 

indeferimento da inicial é medida de rigor. A parte Reclamante, apesar de 

devidamente intimada (id n. 28058539) para juntar comprovante de 

endereço VÁLIDO e em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas de 

água, energia elétrica ou telefone, em nome do Requerente ou com 

declaração do titular do documento, sob pena de indeferimento da inicial, 

quedou-se inerte. Estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil: “Art. 

321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes 

de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 

15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que 

deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir 

a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Razão por que há de ser 

extinto o feito, sem julgamento do mérito. Posto isso, com fundamento no 

art. 485, inciso I, do CPC, OPINO pelo INDEFERIMENTO DA INICIAL e 

consequentemente pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à apreciação do Meritíssimo Juiz Togado para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, 

com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 

51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 

dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019103-26.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARTELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO COSTA TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT21274/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):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019103-26.2019.8.11.0002. REQUERENTE: VANDERLEI MARTELLO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório, forte no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Analisando os autos, verifico que o mesmo se encontra apto 

para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar 

convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do CPC. Registro, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Litispendência: indefiro a 

preliminar arguida pela Ré, pois não vislumbro a reprodução idêntica entre 

as ações. Pleiteia a parte Reclamante a Declaração de Inexistência de 

Débito cumulada com indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito nos famigerados cadastros das entidades de 

proteção ao crédito, em razão de valores indevidos, uma vez que foi 

determinado o refaturamento das faturas nos autos n. 

1005799-57.2019.8.11.0002. Carreado com a petição inicial, a parte 

Autora juntou extrato demonstrando a existência do débito, objeto da 

presente demanda, que culminou com a negativação do seu nome pela 

Reclamada. A empresa Reclamada, por seu turno contesta 

tempestivamente, alegando em suma que o débitos ora discutidos foram 

objeto de demanda anteriormente ajuizada, razão pela qual deve a parte 

autora requerer nos autos n. 1005799-57.2019.8.11.0002 o 

descumprimento da medida liminar. A parte Autora apresentou impugnação 

à contestação. Pois bem. Conquanto tenha a Reclamada alegado que os 

débitos negativados foram apreciados em demanda anteriormente 

ajuizada, cabe destacar que o objeto nos autos n. 

1005799-57.2019.8.11.0002 era o refaturamento das faturas vencidas em 

fevereiro e março de 2018 e a condenação da Ré em danos morais 

decorrente da suspensão do fornecimento da energia elétrica, 

oportunidade em que foi concedida medida liminar determinando que a Ré 

abstivesse de incluir o nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito, 

todavia, a liminar foi deferida no dia 02/07/2019 e a Ré intimada dia 

03/07/2019, mas o nome do Autor já havia sido negativado pela Ré. Desse 

modo, como não houve nos autos n. 1005799-57.2019.8.11.0002 

determinação expressa para baixa e cancelamento dos apontamentos 

restritivos, mas tão somente a ratificação da liminar que determinou 

apenas que não fosse realizada a negativação, muito embora a empresa 

Ré devesse ter baixado já que foi determinado o refaturamento das 

faturas, outra medida não resta a não ser reconhecer os pedidos iniciais. 

A inserção do nome da parte Reclamante nos cadastros das entidades de 

proteção ao crédito é fato incontroverso, ante ao extrato carreado. Deste 

modo, razão assiste à parte Autora que pugna pela declaração de 

inexistência dos débitos aqui discutidos, objeto da presente demanda. No 

que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável 

relação de consumo, na qual a instituição “fornecedora” assume os riscos 

do seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, 

ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa. O 

Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu artigo 14 que: “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”. (Destaquei). 

Não há dúvida de que a conduta praticada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que a Reclamante teve seu direito reconhecido nos 

autos n. 1005799-57.2019.8.11.0002, porém mesmo assim a empresa Ré 

não realizou a baixa do seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito. No 

que tange à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a inscrição indevida de qualquer consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na modalidade in 

re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa comprovação. O 

posicionamento em questão foi devidamente consolidado pela Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso, nos termos da súmula que 

segue abaixo transcrita: “SÚMULA 22: "A inserção indevida do nome do 

consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano 

moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação 

preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).”. (Destaquei). Assim, quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 
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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. Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o fato de o 

Reclamante não possuir nenhuma anotação restritiva adicional em seu 

nome e ainda, a fim de evitar o locupletamento indevido do mesmo, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Pelo exposto, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante 

em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 

1. Confirmar a liminar deferida no id n. 27051732 e, dessa forma, declarar 

a inexistência dos débitos mencionados na inicial, bem como determinar o 

cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de 

restrição ao crédito, e; 2. Condenar a reclamada ao pagamento da quantia 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da reclamante, a título de dano 

moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um 

por cento) ao mês a partir do evento danoso (02/07/2019). Oficie-se aos 

órgãos de restrição ao crédito para cancelamento definitivo da restrição 

comercial efetivada no CPF da parte Reclamante, somente com relação ao 

débito discutido neste feito. 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 para posterior homologação. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza 

Leiga ______________________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008602-13.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS FERREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS FERREIRA DA SILVA OAB - MT13158/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES (REQUERIDO)

ACACIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIARIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO OAB - MT9944-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: 

1008602-13.2019.8.11.0002. INTERESSADO: JONAS FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ACACIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIARIA LTDA - ME, 

HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES Vistos, etc. Deixo de apresentar o 

relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. No presente caso, entendo 

que a prova documental é suficiente para formar o convencimento, razão 

pela qual julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 335, I do CPC. 

Incompetência: Rejeito a preliminar arguida pela Ré, tendo em vista que o 

Autor emendou a inicial no id n. 22426722, retificando o valor da causa 

para R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais). Bem como em sua impugnação 

manifestou a renuncia ao valor que exceder o teto do juizado especial. 

Ilegitimidade passiva HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES: Acolho a 

preliminar arguida, tendo em vista que os fatos narrados e articulados na 

presente ação são decorrentes da defeituosa prestação de serviço da 

empresa ACACIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIARIA LTDA – ME, sendo 

que, não está demonstrado nos autos desvio de finalidade ou confusão 

patrimonial da empresa capaz de ensejar na desconstituição da 

personalidade jurídica. Nesse sentido, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESCISÃO 

CONTRATUAL C/C COBRANÇA, DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSÃO DE CARTA DE 

CRÉDITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR DA 

PESSOA JURÍDICA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS 

MORAIS NÃO DEMONSTRADOS. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não se 

verificando abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de 

finalidade ou pela confusão patrimonial, nos termos do artigo 50 do Código 

Civil, mostra-se inviável a desconsideração da personalidade jurídica. 

Hipótese em que o fato de um dos corréus figurar como 

sócio-administrador da pessoa jurídica e ter tido decretada sua revelia em 

demanda também direcionada à empresa não autoriza, por si só, a 

extensão da responsabilidade pelas dívidas da empresa ao seu patrimônio 

pessoal. Ilegitimidade passiva cujo reconhecimento mantém-se. (...).

(Apelação Cível, Nº 70082488123, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado 

em: 05-03-2020). Destaquei. Mérito. O Autor alega em sua inicial que em 

09/01/2003 adquiriu da Ré o imóvel rural n. 153 no valor de R$ 12.600,00 

(doze mil e seiscentos reais), para pagamento em 60 parcelas mensais. 

Afirma que ocorreu o inadimplemento das parcelas 50 à 60, todavia, quitou 

as mesmas nos autos do processo n. 8012253-80.2009.811.0002, 

oportunidade em que teria sido mantido o contrato de compra e venda do 

imóvel n. 153. Diz que tentou vender o imóvel em setembro de 2017, no 

entanto, teria descoberto que a Ré vendeu o imóvel n. 153 para terceiro, 

mesmo havendo determinação judicial que manteve o negocio entabulado 

entre as partes. Desse modo, ajuizou a presente ação para que seja 

imitido na posse do imóvel, com a expedição de oficio ao Cartório de 

Registro de Imóveis, bem como a condenação da Ré em danos morais. 

Realizada audiência de conciliação, o acordo restou infrutífero. A Ré 

apresentou defesa tempestivamente, oportunidade em que afirma que o 

contrato de compra e venda do imóvel n. 153 formalizado com o Autor foi 

cancelado em virtude do seu inadimplemento e vendido para terceiro. 

Afirma que quando houve a sentença nos autos do processo n. 

8012253-80.2009.811.0002 as partes já haviam realizado acordo 

extrajudicial para troca do imóvel n. 153 pelo imóvel n. 155. Desse modo, 

alega a ausência de responsabilidade civil em relação aos fatos narrados 

pelo Autor, pugnando pela improcedência da demanda. O Autor 

apresentou impugnação à contestação, na qual reafirma que em momento 

algum concordou com a troca do imóvel n. 153 pelo imóvel n. 155. Pois 

bem. Compulsando os autos observo ser incontroversa a venda do imóvel 

n. 153 para terceira pessoa. Assim, muito embora a Ré alegue ausência 

de responsabilidade pelos fatos ocorridos, entendo que razão não lhe 

assiste. Nos autos n. 8012253-80.2009.811.0002 constato que a Ré em 

23/11/2009 afirmou em sua defesa (Evento n. 20 – pág. 4) que não tinha 

interesse no cancelamento do contrato de compra e venda do imóvel n. 

153 formalizado com o Autor, razão pela qual houve decisão de 

improcedência dos pedidos iniciais para manter a relação contratual que 

vincula as partes e que foram instituídas a partir do Contrato de 

Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural n. 153, bem como 

condenou o Autor ao pagamento das parcelas 50 a 60 (Evento n. 69), 

sendo a sentença proferida em 25/01/2011. Destaco que o Autor cumpriu 

com a determinação judicial e quitou o contrato em questão. A Ré alega 

que quando foi preferida a sentença naqueles autos as partes já haviam 

formalizado acordo, consistente na troca do imóvel n. 153 pelo imóvel n. 
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155, no entanto, como pode a Ré afirmar que formalizou um acordo no ano 

de 2004 se em 2009 afirmou em juízo que não tinha interesse no 

cancelamento do contrato de compra e venda do imóvel n. 153??? Além 

disso, a empresa Ré não acostou aos autos qualquer minuta de acordo 

formalizado com o Autor, após a sentença proferida em 25/01/2011, no 

qual o Autor tenha concordado com a troca dos imóveis. Destaco que o 

contrato do imóvel n. 155 consta como assinado em 27/02/2004, data essa 

em que sequer o Autor estaria inadimplente com o contrato do imóvel n. 

153, pois é incontroverso nos autos n. 8012253-80.2009.811.0002 que o 

Autor quitou as parcelas 1 a 49, ou seja, as parcela de 20/03/2003 a 

20/02/2007. Ainda, além do contrato do imóvel n. 155 ser de 27/02/2004, 

foram inseridas informações à caneta sobre a decisão judicial proferida 

em 25/01/2011, as quais a Ré não comprova que foram inseridas com total 

concordância da parte Autora. Dessa forma, outra medida não resta a não 

ser reconhecer a procedência dos pedidos da parte Autora, pois restou 

amplamente comprovado a aquisição do imóvel n. 153, bem como a sua 

quitação, devendo a Ré, para tanto, caso o lote já esteja escriturado, 

fornecer ao Autor todos os documentos necessários e previstos no 

clausula 11ª (id n. 22149363) para que o Autor possa realizar a 

transferência do imóvel. Nesse sentido, cumpre destacar o entendimento 

jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO AJUIZADOS 

PELO SEGUNDO ADQUIRENTE DE IMÓVEL VENDIDO DUAS VEZES. PERDA 

DA POSSE DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL ADVINDA DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER PROPOSTA PELO PRIMEIRO ADQUIRENTE PARA ENTREGA DAS 

CHAVES. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO PRIMEIRO ADQUIRENTE. 

GARANTIDO O DIREITO À EVICÇÃO DO SEGUNDO ADQUIRENTE EM FACE 

DA ALIENANTE. APELO PROVIDO. A Corte entendeu que que merece 

reparo a sentença vergastada, porquanto havia um contrato anterior 

válido, com o apelante, de promessa de compra e venda, cujas 

prestações foram cumpridas por ele, tendo somente sido suspendidos os 

pagamentos quando a Merfa Empreendimentos deixou de efetivar a 

contraprestação que lhe cabia, que era a entrega do imóvel. Não se 

poderia exigir que o apelante continuasse pagando as prestações ad 

eternum, sem receber o imóvel na data aprazada, e isso por mais de uma 

vez. Trata-se de exceptio non adimplenti contractus, reconhecida na ação 

apensa de obrigação de fazer, cuja sentença transitada em julgado 

conferiu ao o direito à entrega das chaves do imóvel. Patente a má-fé da 

alienante Merfa Empreendimentos e Construções, que vendeu um imóvel 

que já era objeto de contrato e não se encontrava disponível para a 

venda, pelo qual já havia recebido bem mais da metade do preço. Por outro 

lado, ainda que no ano de 2004 não houvesse ação judicial acerca do 

bem, é de se estranhar que a segunda compradora do imóvel, aqui 

embargante/apelada, sendo uma administradora de imóveis, não 

suspeitasse do preço que lhe foi oferecido completamente fora da média 

do mercado. Cabe ao apelante o direito primevo sobre o imóvel, 

independentemente da prenotação no cartório de imóveis que foi feita pela 

segunda compradora. Neste sentido, precedente do TJRS: (Apelação cível 

nº 70055515829, Segunda Câmara Cível, TJRS, Rel: Laura Louzada 

Jacccottet, julgado em 06.11.2013). Reforma integral da sentença para 

que seja repelida a pretensão da Porto Terra Administração de Imóveis 

nos embargos de terceiro e o bem imóvel continue com o apelante, 

assegurada à Porto Terra, apelada, o direito de evicção em face da 

alienante de má-fé. (TJPE - Apelação Cível 527292-2 / 

0063057-92.2010.8.17.0001 – 6ª Câmara Cível – Relator: Antônio 

Fernando de Araújo Martins – julgado em 03/09/2019 – publicado em 

27/09/2019). Quanto aos danos morais, entendo que são cabíveis, pois o 

ato ilícito praticado pela empresa Ré está amplamente demonstrado, pois 

ardilosamente realizou a venda do imóvel do Autor a terceiros, já que 

afirmou em juízo que não tinha interesse no desfazimento do negócio, mas 

mesmo assim realizou a venda do bem. Assim, os danos morais são 

devidos, diante de todo o desgaste, de todo o transtorno, experimentados 

pelo Autor, vez que restou comprovado que a parte a Ré indevidamente 

realizou a venda do seu imóvel a terceiros - embora não na cifra 

inicialmente pretendida -, mas em um valor capaz de reparar os percalços 

e transtornos sofridos. Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda à 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. A 

reparação moral deve também, guardar relação com a realidade do evento 

ocorrido, e tem função preventiva-punitiva-compensatória, para, 

considerando a proporcionalidade e razoabilidade, evitar a ocorrência 

reiterada de atos lesivos, levando-se sempre em consideração o grau de 

culpa; a gravidade do dano; e as condições econômico-sociais do ofensor 

e do ofendido. Considerando todas as características e elementos 

apontados, estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), acrescidos de correção monetária e juros legais. Pelo 

exposto, opino pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do 

Réu HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES, julgando extinto o processo em 

face do mesmo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, 

inciso VI do CPC e, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, opino pelo 

julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante 

em desfavor da parte Reclamada para: 1. Imitir o Autor na posse do imóvel 

rural lote n. 153, bem como determinar que a Ré entregue os documentos 

necessários e previstos no clausula 11ª (id n. 22149363), para que o 

Autor possa realizar a transferência do imóvel; 2. Condenar a reclamada a 

pagar à reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a 

partir desta data, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, 

contados da citação. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Submeto, para 

fins de homologação, o presente projeto de sentença, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por 

intermédio de seus patronos habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho 

Juíza Leiga _______________________________________________ 

Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

juntado nos autos. II. Preclusas as vias recursais, intimem-se novamente 

as partes, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, requeiram o entenderem 

de direito, sob pena dos autos serem encaminhados ao arquivo. III. 

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor 

deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor 

atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que 

não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que 

os valores sejam atualizados prioritariamente por meio da função ?

atua l ização monetár ia? d isponíve l  no  s í t io  DrCa lc .ne t 

(http://www.drcalc.net/correcao.asp?it=3&ml=Calc), visto que, além de se 

tratar de um sítio confiável, satisfaz plenamente as peculiaridades 

necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da 

correção monetária são distintos. Destaca-se que neste cálculo não 

deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 

13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação 

específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já 

firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 

1102460/RS). IV. Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à 

fase executiva (art. 2º da Lei 9.099/95), o exequente deverá atender o 

disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque, informando o 

número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens 

passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que 

seja utilizado (BACENJUD e RENAJUD). V. Não havendo manifestação das 

partes, arquive-se. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

data registrada no sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de 

Direito
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REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar 

o relatório, forte no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente, devemos 

considerar os princípios norteadores dos juizados especiais, dispostos no 

artigo 2º da lei 9.099/1995 que dentre outras regras, estabelecem que o 

juiz não está obrigado a ater-se a todas as teses apresentadas pelas 

partes, mas de consignar apenas os elementos formadores da sua 

convicção. Sabe-se ainda que, em nosso ordenamento jurídico, é pacífico 

o entendimento de que, quando a prova documental é suficiente para 

formar o convencimento, pode a lide ser julgada antecipadamente, como 

bem preleciona o artigo 335, I do CPC, fato pelo qual, passo ao julgamento. 

Ausência de interesse de agir/pretensão resistida: Alega a reclamada a 

ausência da comprovação da pretensão resistida, vez que o reclamante 

não teria demonstrado que tentou solucionar administrativamente. Entendo 

que tal preliminar deve ser rejeitada, porquanto a pretensão ao 

recebimento de indenização por dano moral é resistida e, portanto, 

presente o interesse de agir. Incompetência: Rejeito a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial articulada pelas partes, para processar 

e julgar o feito. Esta causa, fundada em indenização por ato ilícito, nem de 

longe pode ser considerada complexa, sendo dispensável a realização de 

qualquer espécie de perícia (grafotécnica). A parte Reclamante ajuizou a 

presenta ação em desfavor da Reclamada, sob o fundamento de inclusão 

indevida nos órgãos de proteção ao crédito, pugnando, assim, pela 

inexistência do débito, e a reparação pelos danos morais sofridos. 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 de serviços, seja em razão da inversão do 

ônus da prova, seja porque as assertivas são fatos extintivos de direito, 

nos termos do art. 373, II do CPC. Pois bem. No caso em comento, a 

Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos a proposta 

de adesão ao cartão Comper, documento pessoal apresentado no ato da 

contratação e faturas (id n. 30196276 e n. 30196280), estando o contrato 

assinado com verdadeira identidade da assinatura ali exarada em 

comparação com os documentos juntados pela própria Reclamante 

(Procuração e documento pessoal). Que se diga que tal conclusão (sobre 

identidade das assinaturas) resulta de análise a olho nu, não sendo 

necessário a pericia por especialista da área grafotécnica. Cumpre 

consignar que houve apresentação de impugnação à Contestação, 

oportunidade em que o Reclamante contesta o débito objeto da 

negativação, afirmando que o contrato apresentado não tem relação com 

o débito questionado. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo 

que a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 

373, II do CPC), mesmo frente às argumentações da inexistência de 

relação jurídica e débito por parte da Reclamante. Assim, uma vez 

entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência 

de ilicitude na inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao 

crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do 

art. 188, I do Código Civil, diante da existência do débito. Isso porque, o 

contrato apresentado é referente ao cartão de crédito Comper Bradescard 

Visa Nacional e a empresa Reclamada apresentou as faturas que 

demonstram que o autor não adimpliu com a fatura vencida em junho de 

2019 no valor de R$ 173,49 (cento e setenta e três reais e quarenta e 

nove centavos), sendo o exato valor inscrito nos órgãos de proteção ao 

crédito. Além disso, a parte Autora não comprovou o adimplemento da 

aludida fatura. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e 

o débito negativado, não há se falar em indenização por dano moral. 

Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da Reclamada, 

entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais 

por parte da Reclamante. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada 

relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude 

na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 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 para posterior homologação. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos 

habilitados. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

______________________________________________________ Vistos, 

etc. I. Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença juntado 

nos autos. II. Intimem-se as partes. III. Preclusas as vias recursais, ou de 

eventual execução do pedido contraposto, arquive-se. IV. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema. Marco Antonio 

Canavarros Dos Santos Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018193-96.2019.8.11.0002. REQUERENTE: JOAO GONCALO DE CAMPOS 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos, etc. Dispensado o relatório 

(Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível alegando a parte 

Reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos nas listas dos 

órgãos de proteção ao crédito por débito que aduz desconhecer sua 

origem, posto que afirma não possuir débito a ponto de justificar a 

restrição. Ao final o Requerente pugnou pela declaração de inexistência 

do débito, além da condenação da Requerida a reparação por danos 

morais. É a suma do essencial. Pois bem, o decreto de indeferimento da 

inicial é medida de rigor. A parte Reclamante, apesar de devidamente 

intimada (id n. 27913350) para juntar comprovante de endereço VÁLIDO e 

em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas de água, energia elétrica 

ou telefone, em nome do Requerente ou com declaração do titular do 

documento, sob pena de indeferimento da inicial, quedou-se inerte. 

Estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Razão por que há de ser 

extinto o feito, sem julgamento do mérito. Posto isso, com fundamento no 

art. 485, inciso I, do CPC, OPINO pelo INDEFERIMENTO DA INICIAL e 

consequentemente pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à apreciação do Meritíssimo Juiz Togado para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, 

com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 

51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 

dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1018316-94.2019.8.11.0002
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IVONE ELBERS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018316-94.2019.8.11.0002. REQUERENTE: IVONE ELBERS REQUERIDO: 

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

Dispensado o relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação 

cível alegando a parte Reclamante falha na prestação de serviço da 

empresa Ré. É a suma do essencial. Pois bem, o decreto de indeferimento 

da inicial é medida de rigor. A parte Reclamante, apesar de devidamente 

intimada (id n. 27617799) para juntar comprovante de endereço VÁLIDO e 

em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas de água, energia elétrica 

ou telefone, em nome do Requerente ou com declaração do titular do 

documento, sob pena de indeferimento da inicial, manifestou-se após o 

decurso do prazo e sem se atentar a determinação judicial. Isso porque, 

acostou aos autos comprovante de endereço em nome de terceiro 

desacompanhado da declaração do titular ou qualquer documento que 

comprove o vinculo com o titular do comprovante. Estabelece o art. 321 do 

Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial 

não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos 

e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” Razão por que há de ser extinto o feito, sem julgamento do 

mérito. Posto isso, com fundamento no art. 485, inciso I, do CPC, OPINO 

pelo INDEFERIMENTO DA INICIAL e consequentemente pela EXTINÇÃO do 

presente feito, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários, 

por força do disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado 

e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. 

Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença à apreciação do 

Meritíssimo Juiz Togado para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, 

com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 

51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 

dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018730-92.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO FLORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE OAB - MT12924-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THALLES DANTAS ROMAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018730-92.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: CONDOMINIO FLORAIS DA 

MATA EXECUTADO: THALLES DANTAS ROMAO Vistos, etc. Dispensado 

o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, observo que a Exequente requereu a extinção da execução, em 

razão do cumprimento integral da obrigação objeto da presente ação (id n. 

30023563). Pois bem. Estando a execução satisfeita, a extinção é medida 

de rigor. Ante o exposto, com a resolução de mérito e por tudo mais que 

dos autos constam, opino pela EXTINÇÃO da presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença 

sujeito à homologação do Meritíssimo Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Fabiana Menezes de Carvalho Juíza Leiga 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. I. Para que produza os seus devidos efeitos jurídicos, nos 

termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 8º, parágrafo único, da 

Lei Complementar Estadual nº 270/07, homologo o projeto de sentença 

acostado aos autos que, por sua vez, extinguiu a ação com resolução de 

mérito em razão da satisfação da obrigação, a teor do contido no art. 924, 

II, do CPC. II. Intimem-se as partes. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1019800-47.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO FRANCISCO DE SOUZA FARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1019800-47.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ERICO FRANCISCO DE 

SOUZA FARDIM REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório (Lei nº 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação cível alegando 

a parte Reclamante que teve seus dados indevidamente incluídos nas 

listas dos órgãos de proteção ao crédito por débito que aduz desconhecer 

sua origem, posto que afirma não possuir débito a ponto de justificar a 

restrição. Ao final o Requerente pugnou pela declaração de inexistência 

do débito, além da condenação da Requerida a reparação por danos 

morais. É a suma do essencial. Pois bem, o decreto de indeferimento da 

inicial é medida de rigor. A parte Reclamante, apesar de devidamente 

intimada (id n. 27666489) para juntar comprovante de endereço VÁLIDO e 

em DATA RECENTE (90 dias), tais como: Contas de água, energia elétrica 

ou telefone, em nome do Requerente ou com declaração do titular do 

documento, sob pena de indeferimento da inicial, quedou-se inerte. 

Estabelece o art. 321 do Código de Processo Civil: “Art. 321. O juiz, ao 

verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 

320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a 

diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.” Razão por que há de ser 

extinto o feito, sem julgamento do mérito. Posto isso, com fundamento no 

art. 485, inciso I, do CPC, OPINO pelo INDEFERIMENTO DA INICIAL e 

consequentemente pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da 

Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo requerido, 

proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o presente 

projeto de sentença à apreciação do Meritíssimo Juiz Togado para fins de 

homologação, de acordo com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95. Fabiana 

M e n e z e s  d e  C a r v a l h o  J u í z a  L e i g a 

_______________________________________________ Vistos, etc. I. 

Para que produza os seus legais efeitos jurídicos, nos termos do artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, homologo o projeto de sentença juntado nos autos, 

com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a teor do contido 

no art. 485 do CPC. II. Tratando-se de Autor ausente à Conciliação (LJE, 

51, I), intime-o para pagamento das custas processuais, no prazo de 10 

dias (Enunciado n. 28 do FONAJE). III. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se. IV. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, data registrada no 

sistema. Marco Antonio Canavarros Dos Santos Juiz de Direito

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001397-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOILSON RODRIGUES DE AMORIM (EXECUTADO)

 

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, 
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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 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: 

Para acessar as peças e atos judiciais vinculados a este documento, 

acesse o endereço: > https://m.tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de 

internet. No celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui 

seu código” e dê permissão para o aplicativo acessar a câmera do seu 

celular.Com a câmera habilitada, aponte para o QRCODE. No computador: 

com o portal aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código”, clique na 

lupa localizada na parte superior direita e digite o “Código” localizado 

abaixo do QRCODE. Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via 

internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010368-67.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MARQUES DOS SANTOS (EMBARGANTE)

P M DOS SANTOS - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1010368-67.2020.8.11.0002 EMBARGANTE: PEDRO MARQUES DOS 

SANTOS, P M DOS SANTOS - ME EMBARGADO: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A Vistos. 1. Inicialmente, determino a associação aos autos de 

Execução nº 1016999-61.2019.811.0002. 2. Na sequência, certifique a 

tempestividade dos embargos propostos. 3. Após, conclusos para 

deliberações. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004532-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - MT22131-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDRA KRISTINA DA SILVA MATTOS (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, 29 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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro Martins

 Cod. Proc.: 66336 Nr: 2256-88.2004.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER SILVA MORENO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16014/MT, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 20. Assim, em juízo de ponderação, limito o valor da astreintes para 10 % 

sobre o valor pretendido pelo credor, ou seja, em R$- 21.027,28 (vinte e 

um mil, vinte e sete reais e vinte e oito centavos).21. Posto isso, autorizo o 

levantamento das multa astreinte no valor R$- 21.027,28, bem como o 

valor do veículo no importe de R$- 47.470,45, que, somados alcançam a 

cifra de R$- 68.497.73 cujo ALVARÁ JUDICIAL deverá ser expedido na 

conta indicada às fls. 181, liberando-se o restante em favor da instituição 

financeira.22. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004532-55.2016.8.11.0002

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:

AUDRA KRISTINA DA SILVA MATTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004532-55.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 
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REQUERIDO: AUDRA KRISTINA DA SILVA MATTOS 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009824-79.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOELITA BARBOSA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS OAB - MT26167/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARANA BANCO S/A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009824-79.2020.8.11.0002; AUTOR(A): JOELITA BARBOSA DA SILVA 

REU: PARANA BANCO S/A Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Ademais, a jurisprudência tem firmado entendimento que para que a 

pessoa jurídica faça jus ao benefício da gratuidade, deverá comprovar 

sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, por documentos 

idôneos, dentre os quais se incluem demonstrativos contábeis ou outras 

provas que demonstrem seu estado de real dificuldade 

econômico-financeira. 6. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE NECESSIDADE. PESSOA FÍSICA. 

BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. A pessoa jurídica não faz jus ao benefício da 

gratuidade da justiça, a não ser em caráter excepcionalíssimo, uma vez 

demonstrada sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, 

por documentos idôneos, dentre os quais se incluem demonstrativos 

contábeis ou outras provas que demonstrem seu estado de real 

dificuldade econômico-financeira. 2. É de ser concedido o benefício da 

gratuidade da justiça quando os documentos acostados aos autos levam à 

conclusão de que o postulante não tem condições de satisfazer as custas 

processuais e os honorários advocatícios, a não ser em prejuízo próprio 

ou de sua família. Precedentes da Câmara. Agravo de instrumento a que 

se dá parcial provimento. (Agravo de Instrumento Nº 70059195578, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de 

Lima Moraes, Julgado em 10/04/2014)(TJ-RS, Relator: Voltaire de Lima 

Moraes, Data de Julgamento: 10/04/2014, Décima Nona Câmara Cível)”. 7. 

Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor comprove 

documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolha as custas 

processuais e despesas de ingresso, sob pena de indeferimento do 

pedido de justiça gratuita. 8. Intime-se. 9. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010172-97.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASTELIA ROCHA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010172-97.2020.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

ASTELIA ROCHA DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de ação Monitória 

proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face de ASTELIA ROCHA DE 

SOUZA, 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 das custas processuais e 

taxa judiciária, requisitos necessários para análise da inicial. 3. Ademais, 

os atos constitutivos da parte autora encontram-se ilegíveis. 4. Dessa 

maneira, oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar as 

irregularidades apontadas, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290 do CPC) e extinção do feito (art. 485, do CPC). 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: 1010370-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME WAGNER (EXECUTADO)

DIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010370-37.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO 

SICREDI SUDOESTE EXECUTADO: DIPESCA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ALIMENTOS LTDA - EPP, GUILHERME WAGNER Vistos. 1. Citem-se os 

devedores para pagarem 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 
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respectivo auto, e intimando-se os devedores em seguida. 3. Não sendo 

encontrados os devedores, deverão ser-lhes arrestados bens para a 

garantia do débito (CPC, art. 830). 4. Arbitro os honorários advocatícios 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida (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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010588-65.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010588-65.2020.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

PEDRO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR Vistos. 1. Expeça-se mandado para 

pagamento do valor indicado na inicial, no prazo de quinze dias (art. 701, 

do Código de Processo Civil), acrescidos de honorários advocatícios no 

importe de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa (art. 701, CPC), 

consignando que, caso a parte ré o cumpra, ficará isenta das custas 

processuais (CPC, art. 701, § 1º). 2. Conste, ainda, que nesse prazo 

poderá a parte ré oferecer embargos à ação monitória, sob pena de 

constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, §2º). 

3. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010635-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT6618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS NAPOLES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

MANOEL OLIVEIRA DA CRUZ JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010635-39.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS NAPOLES EIRELI - 

ME, MANOEL OLIVEIRA DA CRUZ JUNIOR Vistos. 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico a ausência do comprovante 

de recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 2. Dessa 

maneira, oportunizo ao exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC) e extinção do feito (art. 485 do CPC). 3. 

Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010642-31.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT6618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL OLIVEIRA DA CRUZ JUNIOR (EXECUTADO)

COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS NAPOLES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

ANDREZ OLIVEIRA SOBRINHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010642-31.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS NAPOLES EIRELI - 

ME, MANOEL OLIVEIRA DA CRUZ JUNIOR, ANDREZ OLIVEIRA SOBRINHO 

Vistos. 1. Em análise aos documentos colacionados aos autos, verifico a 

ausência do comprovante de recolhimento das custas processuais e taxa 

judiciária. 2. Dessa maneira, oportunizo ao exequente, no prazo de 15 

(quinze) dias, para sanar a irregularidade apontada, sob pena de 

cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC) e extinção do feito (art. 

485 do CPC). 3. Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000743-77.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - MT235738-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000743-77.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REU: TERRABELLA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA - 

ME Vistos. . 1. Os autos vieram conclusos para julgamento. 2. Contudo, o 

presente feito não se encontra maduro a tanto. 3. Ocorre que o marco 

inicial para apresentação de defesa, conforme consignou na carta de 

citação, era o do dia da audiência de conciliação que, ante o não 

comparecimento das partes, não restou prejudicada. 4. Ademais, vejo que 

a última carta de citação fora remetida para endereço diverso do que 

consta das faturas do cartão de crédito, conforme fornecido indicado pelo 

autor no id. 21031851, sem qualquer demonstração de que o endereço 

realmente seja da parte ré. 5. Posto isso, de modo a não causar 

cerceamento de defesa à parte e evitar futuras nulidades processuais, 

determino a citação da ré no endereço fornecido no id. 21031851, através 

de mandado de citação a ser cumprido por Oficial de Justiça. 6. Todavia, 

deixo de designar audiência de conciliação para este momento 

processual, eis que, após uma análise temporal e criteriosa deste juízo, 

concluiu-se que a obtenção de autocomposição em audiência de 

conciliação tem sido infrutífera, situação esta que vem acarretando, 

sobremaneira, o atraso na entrega da prestação jurisdicional, causando 

prejuízo às partes. 7. Consigno, entretanto que, caso as partes venham 

manifestar interesse na designação de audiência de conciliação, esta será 

prontamente designada este juízo. 8. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001931-08.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

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))
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Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/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 

1001931-08.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MARCOS ANTONIO DA ROCHA Vistos. . 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) 

dias para as partes especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir. 2. Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010445-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010445-47.2018.8.11.0002; AUTOR(A): CARLOS ALBERTO LOPES REU: 

BANCO BMG S.A Vistos. . 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as 

partes especificarem as provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a 

resposta nos autos, conclusos. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009944-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAIRLANE CAROL BATISTA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009944-93.2018.8.11.0002; AUTOR(A): RAIRLANE CAROL BATISTA 

DOS SANTOS REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. . 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as 

partes especificarem as provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a 

resposta nos autos, conclusos. 3. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009385-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALO DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT8920-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009385-39.2018.8.11.0002; AUTOR(A): JOSE GONCALO DA COSTA 

REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. . 1. Concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1009355-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO AKIRA TANITA (EMBARGANTE)

CLAUDEMIR BALCEIRO (EMBARGANTE)

USEFIX UNIVERSAL SOLDAS E FIXACAO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

ANA FLAVIA DA SILVA PIMENTA OAB - MT22030/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT5134-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009355-04.2018.8.11.0002; EMBARGANTE: USEFIX UNIVERSAL SOLDAS 

E FIXACAO LTDA, ROBERTO AKIRA TANITA, CLAUDEMIR BALCEIRO 

EMBARGADO: BANCO BRADESCO Vistos. . 1. Concedo o prazo de 05 

(cinco) dias para as partes especificarem as provas que ainda pretendem 

produzir. 2. Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016735-44.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDEMILSON FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

MARLI DANTAS DO NASCIMENTO OAB - MT20781-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1016735-44.2019.8.11.0002; AUTOR(A): EDEMILSON FERREIRA DA SILVA 

REU: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos. . 1. Concedo ao requerido o prazo de 05 

(cinco) dias para que expresse sua anuência quanto ao acordo 

apresentado nos autos (id. ) haja a vista a assinatura ali aposta, a priori, 

encontra-se irregular. 2. Após, conclusos para homologação e extinção 

ou outras deliberações. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1010654-45.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT6618-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DONIZETE DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010654-45.2020.8.11.0002; AUTOR(A): COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO REU: 

WAGNER DONIZETE DE SOUZA Vistos. 1. Em análise aos documentos 

colacionados aos autos, verifico a ausência do comprovante de 

recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 2. Dessa maneira, 

oportunizo ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 

290 do CPC) e extinção do feito (art. 485 do CPC). 3. Intime-se. Cumpra-se. 

4. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010656-15.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO CEZAR DE LIMA OAB - MT6618-O (ADVOGADO(A))

LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT7614-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER DONIZETE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010656-15.2020.8.11.0002; EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO 

EXECUTADO: WAGNER DONIZETE DE SOUZA Vistos. 1. Em análise aos 

documentos colacionados aos autos, verifico a ausência do comprovante 

de recolhimento das custas processuais e taxa judiciária. 2. Dessa 

maneira, oportunizo ao exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, para 

sanar a irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da 

distribuição (art. 290 do CPC) e extinção do feito (art. 485 do CPC). 3. 

Intime-se. Cumpra-se. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1006406-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIO GABY COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT17513-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT18603-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 

1006406-41.2017.8.11.0002; EMBARGANTE: DIO GABY COMERCIO DE 

CONFECCOES LTDA - ME EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. . 

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, 

conclusos. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002076-98.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

DAVID SOMBRA PEIXOTO OAB - CE0016477A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

P L R DA SILVA EIRELI (EXECUTADO)

PHRANCYSLLENE LOPES RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002076-98.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: P L R DA SILVA EIRELI, PHRANCYSLLENE LOPES 

RAMOS DA SILVA Vistos. 1. Concedo novo e derradeiro prazo de 10 

(dez) dias ao exequente, para que traga a minuta de acordo devidamente 

assinada pelas partes. 2. Decorrido o prazo sem cumprimento, intime-se o 

autor pessoalmente para que dê o regular prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção. 3. Às providências. .. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004414-74.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Banco Safra S-A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT3150-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUCYLMA MARIA SILVA TRENTIN (EXECUTADO)

HEITOR TRENTIN (EXECUTADO)

PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004414-74.2019.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO SAFRA S-A 

EXECUTADO: PROL INDUSTRIA METALURGICA LTDA, HEITOR TRENTIN, 

JUCYLMA MARIA SILVA TRENTIN Vistos. 1. Expeça-se mandado de 

citação pessoal do executado, e, se, por 2 duas vezes, o oficial de justiça 

houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o 

encontrar, deverá, HAVENDO SUSPEITA DE OCULTAÇÃO, intimar 

qualquer pessoa da família, ou , em sua falta, qualquer vizinho de que, no 

dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar – 

(Art. 252 do Código de Processo Civil). 2. Em caso de citação por hora 

certa, atente-se a secretaria para a expedição de carta, telegrama ou 

correspondência eletrônica para cientificação do executado, nos termos 

do art. 254 do Código de Processo Civil. 3. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000434-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE LEITE GONCALVES (EXECUTADO)

MARCO ANTONIO DA CUNHA (EXECUTADO)

MARAJOARA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000434-90.2017.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: MARAJOARA MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA - 

ME, MARCO ANTONIO DA CUNHA, JAQUELINE LEITE GONCALVES Vistos. 

1. À vista de que os documentos juntados comprovam o crédito cedido 

pelo autor, determino SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO, tal como requerido, 

devendo a secretaria providenciar a anotações na autuação e registro do 

feito, inclusive quanto aos novos procuradores do autor. 2. No mais, 

intimem-se o cessionário a dar andamento ao feito, requerendo o que 
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entender necessário, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Em caso de inércia, 

intimem-se pessoalmente o cessionário, doravante autor, a dar andamento 

ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, sem julgamento 

do mérito (CPC, art. 485, § 1º). 4. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002484-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ZILMA FAGUNDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GONCALO DE SOUZA SILVA OAB - MT19148-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO OAB - MG103082-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 

1002484-89.2017.8.11.0002; AUTOR(A): ZILMA FAGUNDES DE SOUZA 

REU: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. Vistos. . 1. Concedo o 

prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, conclusos. 3. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008208-69.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON VICENTE DUARTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO OAB - MT12933-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT12921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008208-69.2020.8.11.0002; AUTOR(A): EDSON VICENTE DUARTE REU: 

BANCO PAN Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade de 

Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a 

simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua 

redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal 

necessidade, conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo 

transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV 

- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente conflito de 

normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 13.105/2015, que 

estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, para a solução da 

problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico (ou de 

superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso concreto. 4. 

Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista Wander Garcia: 

“A ordem jurídica prevê critérios para a solução de antinomias aparentes. 

São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei 

superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; b) o cronológico ou 

temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a lei posterior 

prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex specialis derogat 

legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a geral (GARCIA, 

Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito Civil – Volume 

Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 5. No 

presente caso, o autor alega ser autônomo e, de acordo com documento 

juntado aos autos, atualmente, não há registro em sua carteira de trabalho, 

o que pressupõe a existência de renda sem registro. 6. Assim, determino 

que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira ou recolha as 

custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de indeferimento 

do pedido de gratuidade de justiça. 7. Intime-se. 8. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004955-78.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1004955-78.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BENEDITO FRANCISCO DOS 

SANTOS REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. . 1. 

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes especificarem as 

provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta nos autos, 

conclusos. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007826-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARGIBLOCOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA - EPP (REQUERENTE)

ELIANE MARTINS SIMI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE TIMOTEO DE LIMA OAB - MT7199-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - MT12208-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007826-47.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ARGIBLOCOS INDUSTRIA 

CERAMICA LTDA - EPP, ELIANE MARTINS SIMI REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. . 1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para as partes 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir. 2. Com a resposta 

nos autos, conclusos. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1008688-47.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CELSO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008688-47.2020.8.11.0002; AUTOR(A): RODRIGO CELSO DE CAMPOS 

REU: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072430/4/2020 Página 368 de 379



estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse 

diapasão, para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério 

hierárquico (ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao 

caso concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre 

jurista Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. No presente caso, o autor juntou aos autos recibo de entrega de 

declaração de imposto de renda e holerites, a fim de justificar a sua 

impossibilidade em arcar com as custas do processo. 6. Pois bem, verifico 

do holerite anexado aos autos que o autor possui renda no valor de R$ 

10.607,09 (dez mil, seiscentos e sete reais e nove centavos), suficiente 

para o recolhimento das custas iniciais, não cabendo a este juízo analisar 

se a renda auferida suporta ou não as despesas praticadas pela parte. 7. 

Assim, considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 290 c/c art. 485, ambos do CPC). 8. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1008695-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CELSO DE CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO BRUNO CALDEIRA OAB - MT16707-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008695-39.2020.8.11.0002; AUTOR(A): RODRIGO CELSO DE CAMPOS 

REU: BANCO PAN Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da Gratuidade 

de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se necessário a 

comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente apenas a 

simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, LXXIV, traz em sua 

redação que o benefício será concedido aos que COMPROVAREM tal 

necessidade, conforme se depreende do art. 5º, LXXIV, da CF, abaixo 

transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV 

- o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa forma, ao analisar a 

previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, de que 

“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente conflito de 

normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 13.105/2015, que 

estatuiu o Novo Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, para a 

solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico (ou de 

superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso concreto. 4. 

Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista Wander Garcia: 

“A ordem jurídica prevê critérios para a solução de antinomias aparentes. 

São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi inferiori), pelo qual a lei 

superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; b) o cronológico ou 

temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a lei posterior 

prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex specialis derogat 

legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a geral (GARCIA, 

Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito Civil – Volume 

Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 5. No 

presente caso, o autor juntou aos autos recibo de entrega de declaração 

de imposto de renda e holerites, a fim de justificar a sua impossibilidade em 

arcar com as custas do processo. 6. Pois bem, verifico do holerite 

anexado aos autos que o autor possui renda no valor de R$ 10.607,09 

(dez mil, seiscentos e sete reais e nove centavos), suficiente para o 

recolhimento das custas iniciais, não cabendo a este juízo analisar se a 

renda auferida suporta ou não as despesas praticadas pela parte. 7. 

Assim, considerando que os documentos colacionados aos autos não 

comprovaram a hipossuficiência declarada pelo autor, INDEFIRO o pedido 

de justiça gratuita e determino que seja intimado para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolha as custas processuais e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito sem 

julgamento do mérito (art. 290 c/c art. 485, ambos do CPC). 8. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009990-14.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO SOUSA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1009990-14.2020.8.11.0002; AUTOR(A): FABIO SOUSA OLIVEIRA REU: 

BANCO HONDA S/A. Vistos. 1. Para a obtenção do benefício da 

Gratuidade de Justiça, de acordo com o texto constitucional, faz-se 

necessário a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo 

suficiente apenas a simples declaração, uma vez que seu artigo 5º, 

LXXIV, traz em sua redação que o benefício será concedido aos que 

COMPROVAREM tal necessidade, conforme se depreende do art. 5º, 

LXXIV, da CF, abaixo transcrito: “Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”. 2. Dessa 

forma, ao analisar a previsão contida no artigo 99, §3º, do Código de 

Processo Civil, de que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural”, verifica-se um aparente 

conflito de normas, travado entre a Constituição Federal e a lei 

13.105/2015, que estatui o Código de Processo Civil. 3. Nesse diapasão, 

para a solução da problemática da antinomia, adoto o critério hierárquico 

(ou de superioridade), a fim de aplicar o texto constitucional ao caso 

concreto. 4. Nesse sentido, colaciono trecho da obra do ilustre jurista 

Wander Garcia: “A ordem jurídica prevê critérios para a solução de 

antinomias aparentes. São eles: a) o hierárquico (lex superior derogat legi 

inferiori), pelo qual a lei superior prevalece sobre a de hierarquia inferior; 

b) o cronológico ou temporal (lex posterior derogat legi priori), pelo qual a 

lei posterior prevalece sobre a anterior; e c) o da especialidade (lex 

specialis derogat legi generali), pela qual a lei especial prevalece sobre a 

geral (GARCIA, Wander; Gabriela R. Pinheiro Manual Completo de Direito 

Civil – Volume Único – 1ª Ed. Indaiatuba –SP: Editora Foco Jurídico, 2014)”. 

5. Assim, determino que seja intimado o autor para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprove documentalmente sua hipossuficiência financeira 

ou recolha as custas processuais e despesas de ingresso, sob pena de 

indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 6. Intime-se. 7. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010343-54.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 
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(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIESER VIEIRA 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 

1010343-54.2020.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: ELIESER VIEIRA DA 

SILVA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela 

Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA em face de ELIESER 

VIEIRA DA SILVA. 2. Compulsando os autos, verifico que, na cadeia de 

procurações, não consta o nome do Dr. Amandio Ferreira Tereso Junior, 

responsável pela assinatura digital. 3. Dessa maneira, determino a 

intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularize sua representação processual, sob pena de extinção, sem 

julgamento do mérito. 4. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010344-39.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALO ACENE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010344-39.2020.8.11.0002; AUTOR: GONCALO ACENE DA SILVA REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Considerando a ordem de serviço n. 

01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, que 

estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico que a 

lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, prevista no 

artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) 

§2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. No caso dos autos, a discussão gira em torno de 

suposto ato ilícito praticado, configurando-se, assim, causa de natureza 

eminentemente civil. 3. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 4. Dessa forma, tratando-se de feito de natureza 

eminentemente cível, redistribua-se o presente feito a uma das varas 

cíveis desta Comarca 5. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010360-90.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS MARQUES DE CAMARGO JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010360-90.2020.8.11.0002; REQUERENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A REQUERIDO: CLOVIS MARQUES DE CAMARGO JUNIOR 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: 1010467-37.2020.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1010467-37.2020.8.11.0002; REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: THIAGO PEREIRA DE 

ALMEIDA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, fundamentada no Dec.-Lei nº 911/69, tendo por objeto o bem 

descrito na inicial. 2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, 

basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o 

requerente cumprido este requisito. 3. Com efeito, os documentos 

atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a 

inadimplência. 4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra 

danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, 

objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito. 5. Posto isso, 

DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do 

mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, 

que deverá ser comprovada no feito. 6. De acordo com a redação ao art. 

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. 
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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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000524-93.2020.8.11.0002

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:

VALDESON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 0 5 2 4 - 9 3 . 2 0 2 0 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VALDESON 

MARTINS DE OLIVEIRA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar promovida por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de VALDESON 

MARTINS DE OLIVEIRA, partes devidamente qualificadas nos autos, tendo 

por objeto o bem descrito nos autos. 2. Analisando os autos, verifiquei que 

a notificação encaminhada ao devedor retornou com o motivo 

“Desconhecido” (ID 27834583), de modo que não restou devidamente 

comprovada a mora do requerido em relação ao débito. 3. Dessa forma, 

fora oportunizado ao autor que sanasse a irregularidade apontada (ID 

28866363), ocasião em que requereu prazo suplementar, em razão da 

ausência de retorno do aviso de recebimento da nova notificação 

encaminhada (ID 29627540). 4. Considerando a ausência de previsão 

legal, o pedido foi indeferido, sendo determinada a intimação do autor, para 

comprovação da mora (ID 30749621). 5. O autor, por sua vez, requer a 

reconsideração da decisão, argumentando que a notificação juntada aos 

autos é suficiente para comprovação de mora (ID 31028326). 6. 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. 7. Não comprovada a regular 

constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 8. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 9. Custas 

pagas na distribuição. 10. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 11. Às providências. . (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000638-03.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA (REU)

SULENE DE SOUZA BERNARDES (REU)

RIBEIRO SERVICOS E LOCACOES LTDA. - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - MT11406-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000638-03.2018.8.11.0002. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

RIBEIRO SERVICOS E LOCACOES LTDA. - ME, ROBERTO RIBEIRO DE 

SOUZA, SULENE DE SOUZA BERNARDES Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de RIBEIRO 

SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA ME, ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA e 

SULENE DE SOUZA BERNARDES, todos qualificados nos autos. 2. Em sua 

inicial alega, em síntese, ser credora da parte requerida na importância 

atualizada R$ 475.008,12 (quatrocentos e setenta e cinco mil oito reais e 

doze centavos), representada cédula de crédito bancário sob o n.º 

404.306.459, com emissão na data de 16/12/2015. 3. Este juízo recebeu a 

inicial e determinou a citação da parte requerida, sendo devidamente 

citada. 4. A parte requerida apresentou contestação, arguindo, 

preliminarmente, litispendência, e no mérito, requerendo a improcedência 

da ação. 5. A parte autora impugnou a peça defensiva. É o sucinto relato 

do necessário. Fundamento e DECIDO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO. 6. 

Como é cediço, o julgamento antecipado homenageia o princípio da 

economia processual, permitindo uma rápida prestação da tutela 

jurisdicional às partes e à comunidade, evitando-se longas e 

desnecessárias instruções. 7. Nesse quadrante processual, e à luz dos 

poderes de direção conferidos ao Juiz na condução da demanda, com 

permissivo legal no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço 

diretamente do pedido e passo a julgar antecipadamente o mérito. DA 

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. 8. Ao analisar os autos indicados pela 

parte requerida, verifico tratar-se de ação revisional de contrato, inclusive, 

julgada improcedente com trânsito em julgado. Deveras, a presente 

cuida-se de ação monitória, não havendo falar em litispendência. 9. Assim, 

rejeito a presente preliminar. DO MÉRITO. 10. Com efeito, as asserções da 

parte autora encontram respaldo nos documentos acostados à petição 

inicial, donde se extrai que o requerido contratou financiamento na 

importância de R$ 475.008,12 (quatrocentos e setenta e cinco mil oito 

reais e doze centavos), representada cédula de crédito bancário sob o n.º 

404.306.459, com emissão na data de 16/12/2015. 11. Contudo, não houve 

a quitação da obrigação por parte do requerido. 12. O requerido alega, em 

sua defesa, supostas ilegalidades contratuais, as quais, inclusive, foram 

discutidas na ação revisional indicada como hipótese de litispendência. 13. 

No caso em tela, o documento carreado aos autos (id 11545232) 

preenche os requisitos exigidos pelo artigo 700 do CPC, tendo a parte 

autora, demonstrado a causa de sua emissão, cabendo ao requerido o 

ônus de provar a inexistência do débito e a sua origem, o que não 

ocorreu, pois nenhuma prova trouxe aos autos que desconstituísse o 

direito da parte requerente, ônus que lhe competia a teor do artigo 373, II, 

do Código de Processo Civil. 14. De acordo com o disposto no artigo 700 

do CPC/2015 para o manuseio da ação monitória é indispensável que o 

autor tenha constituída em seu favor prova escrita sem eficácia de título 

executivo, da qual extraia a pretensão ao recebimento de pagamento de 

quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem 

móvel ou imóvel, e ainda, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não 

fazer: “Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que 

afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter 

direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; 

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - 

o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.” 15. Nas palavras 

de Daniel Amorim Assumpção Neves: “Costuma a doutrina afirmar que a 

característica principal do procedimento monitório é a oportunidade 

concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu 

crédito, abreviar o iter processual para obtenção de um título executivo. 

Assim, aquele que possui uma prova documental de um crédito, 

desprovida de eficácia executiva, pode ingressar com a demanda 

monitória...”. (Novo Código de Processo Civil Comentado- Salvador: Ed. 

JusPodium, 2016). 16. Na lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel 

Mitidiero: “Quando se exige a prova escrita, como requisito para a 

propositura da ação monitória, não se pretende que o credor demonstre o 

seu direito estreme de dúvida, como se fosse um direito líquido e certo. Ao 

contrário, a prova escrita necessita fornecer ao juiz apenas certo grau de 

probabilidade acerca do direito alegado em juízo. Em suma: o cabimento da 

ação monitória depende de prova escrita que sustente o crédito – isto é, 

de prova que, sem necessitar demonstrar o fato constitutivo, mereça fé 

em relação à sua autenticidade e eficácia probatória – e que não constitua 

título executivo.” (Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo – 
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4ª Edição Revista, Atualizada e Ampliada – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2012 – Pg.950). 17. Sem dúvidas, para a propositura da ação 

monitória é imprescindível a possibilidade de se inferir da prova 

documental apresentada pela parte autora a liquidez do crédito, cujo 

pagamento é pleiteado. 18. No caso dos autos os documentos acostados 

corroboram para procedência da ação, visto que a parte autora 

apresentou prova hábil a instruir o mandado injuntivo, acostando aos 

autos “cédula de crédito bancária de n.º 404.306.459” devidamente 

assinada pela parte requerida (Id 11545232), o que não foi impugnado e 

ainda, demonstrativo atualizado da dívida, os quais levam a procedência 

da demanda. DISPOSITIVO 19. Diante do exposto, com fulcro no art. 701, 

§2º, do Código de Processo Civil JULGO PROCEDENTE a presente ação 

monitória e CONSTITUO de pleno direito o título executivo judicial, 

CONDENANDO a parte requerida ao pagamento da importância de R$ 

475.008,12 (quatrocentos e setenta e cinco mil oito reais e doze 

centavos), devendo o valor exequendo ser atualizado monetariamente e 

acrescido de juros de mora conforme entabulado no contrato de Id 

11545232. 20. CONDENO ainda a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios os quais arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre valor da causa. 21. DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO nos termos do art. 487, I, do 

CPC. 22. Certificado o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte autora para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente o demonstrativo atualizado 

da condenação e promova o cumprimento de sentença. 23. Decorrido “in 

albis” o prazo acima, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE o feito com as baixas 

e anotações ínsitas na CNGC. 24. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. 25. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011609-13.2019.8.11.0002

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:

FELLIPE JOSE PRESOTTO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011609-13.2019.8.11.0002. REQUERENTE: ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA REQUERIDO: FELLIPE JOSE 

PRESOTTO DA SILVA Vistos. 1. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA , devidamente qualificada nos autos, ingressou neste 

juízo com a presente Ação de Busca e Apreensão, contra FELLIPE JOSE 

PRESOTTO DA SILVA também qualificado, objetivando a apreensão da 

motocicleta marca HONDA, modelo CG 160 FAN, chassi n.º 

9C2KC2200JR163359, ano de fabricação 2018 e modelo 2018, cor 

VERMELHA, placa QCX7074, renavam 01153254295. 2. A inicial veio 

acompanhada dos documentos necessários, especialmente o contrato de 

financiamento e notificação, razão pela qual foi deferida a liminar de busca 

e apreensão (id. 25137143). 3. Conforme teor da certidão do oficial de 

justiça, o bem foi devidamente apreendido e entregue em mãos do 

depositário judicial, sendo a parte requerida devidamente citada (id. 

26306891), a qual deixou transcorrer o prazo in albis para apresentar 

contestação. 4. Vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 5. 

Tratando-se de parte revel, é o caso de ser aplicada a regra do art. 344 

do Código de Processo Civil, impondo-se o julgamento antecipado da lide. 

6. O instituto da Alienação Fiduciária em garantia transfere ao credor o 

domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, assim, em 

caso de mora do devedor, o proprietário fiduciário poderá requerer contra 

o mesmo ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente. 7. No caso vertente, deve ser consolidada a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário 

posto que presentes os requisitos exigidos pelo art. 1º e §§ c/c art. 2º e 

3º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 

2004. 8. Cumpre salientar que a parte requerente poderá vender o bem 

objeto da garantia, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial, contudo, não deverá vender o 

bem por preço vil, sob pena de se caracterizar abuso de direito. 9. Ante o 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos da parte 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito e 

caracterizado na inicial, tornando definitiva a liminar deferida. 10. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo, com fundamento no art. 85 do CPC, 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 11. A parte requerente 

deverá aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito, tudo 

conforme o art. 2º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 

de agosto de 2004. 12. Após trânsito em julgado desta sentença, se nada 

requerido, ARQUIVEM-SE. 13. Publique-se. Intime-se. 14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 

17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009161-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT3056-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SETE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

HIGOR SOUZA RODRIGUES (EXECUTADO)

ELIANE MARIA FLECK RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009161-04.2018.8.11.0002. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S/A 

EXECUTADO: SETE COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME, ELIANE MARIA 

FLECK RODRIGUES, HIGOR SOUZA RODRIGUES Vistos. 1. Trata-se de 

pedido de homologação de acordo extrajudicial acostado em ID. 18615487. 

É o sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. 2. Toda e qualquer 

ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão resistida. Acordando as 

partes sobre o direito vergastado, não mais interessa ao Poder Judiciário 

persistir na demanda, eis que a pacificação focal já foi alcançada, sendo 

por isso que o poder Jurisdicional reveste-se da secundariedade. 3. Ex vi, 

da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem como 

para fins do artigo 515, III, do CPC, e atendendo-se ainda ao disposto no 

inciso III do art. 487 do CPC, para que produza os devidos efeitos legais o 

acordo judicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, por 

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

JULGO EXTINTO o presente feito. 4. Contudo, SUSPENDO a tramitação do 

presente feito pelo prazo estipulado entre as partes, nos termos do art. 

922 do Código de Processo Civil, devendo aguardar o cumprimento no 

arquivo provisório. 5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido 

de execução nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como 

acarretará a inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao 

crédito, se necessário. 6. Custas e honorários conforme entabulado pelas 

partes. 7. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova 

o diligente gestor as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada. 8. Após, 

ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 9. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito 

(Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM 

e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003662-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORTE COMERCIAL LTDA (REQUERIDO)

SERGIO JOSE GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES
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1003662-39.2018.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO SANTANDER 

(BRASIL) S/A REQUERIDO: FORTE COMERCIAL LTDA, SERGIO JOSE 

GOMES Vistos. 1. Trata-se de pedido de homologação de acordo 

extrajudicial acostado em ID. 27216067. É o sucinto relato do necessário. 

Fundamento e Decido. 2. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, 

i.e., da pretensão resistida. Acordando as partes sobre o direito 

vergastado, não mais interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, 

eis que a pacificação focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder 

Jurisdicional reveste-se da secundariedade. 3. Ex vi, da autocomposição 

celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem como para fins do artigo 

515, III, do CPC, e atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 487 

do CPC, para que produza os devidos efeitos legais o acordo judicial 

celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, por consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

presente feito. 4. Contudo, SUSPENDO a tramitação do presente feito pelo 

prazo estipulado entre as partes, nos termos do art. 922 do Código de 

Processo Civil, devendo aguardar o cumprimento no arquivo provisório. 5. 

Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes 

mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário. 6. Custas e honorários conforme entabulado pelas partes. 7. 

Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova o 

diligente gestor as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada. 8. Após, 

ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 9. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito 

(Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM 

e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1013714-60.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (EXEQUENTE)

RAPHAEL NEVES COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE DE OLIVEIRA NASCIMENTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1013714-60.2019.8.11.0002. EXEQUENTE: RICARDO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA, FLAVIO NEVES COSTA EXECUTADO: FELIPE 

DE OLIVEIRA NASCIMENTO Vistos. 1. Trata-se de Ação de Cumprimento 

de Sentença ajuizada por FLÁVIO NEVES COSTA e outros em face FELIPE 

OLIVEIRA NASCIMENTO, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe. 2. Foi determinada a emenda a inicial para arcar com as custas 

da distribuição da ação, bem como apresentar aos autos o título judicial 

proferido na ação respectiva, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo. 3. Verifico que mesmo intimada para emendar a 

inicial à parte requerente quedou-se inerte. 4. Vieram os autos conclusos. 

É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO. 5. Conforme preceitua o 

art. 321, parágrafo único do CPC, “se o autor não cumprir a diligência, o 

juiz indeferirá a petição inicial”. 6. Como observa Moacir Amaral, de tal 

modo: “proporciona a lei oportunidade ao autor para emendar ou completar 

a petição inicial, a qual, findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo 

examina-la e dar-lhe despacho adequado, de deferimento ou 

indeferimento. Se o autor não cumprir a diligência que lhe fora ordenada – 

o juiz indeferirá a petição inicial”. (Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 1997, pág. 1.390) 7. Porém, verifico que 

a parte autora, devidamente intimada pelo seu causídico constituído, não 

cumpriu a diligência ordenada por este Juízo. 8. Observo também, 

contudo, que no caso “sub examine”, não tem aplicação a regra inserta no 

§ 1º, do art. 485 do CPC, porque não se trata da hipótese ali mencionada. 

9. O mestre Theotônio Negrão anota que o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento acerca do antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o 

qual corresponde ao §1º do artigo 485, CPC, “in verbis”: “A determinação 

de que se emende a inicial em dez dias dar-se-á ao autor, por seu 

advogado, não incluindo o disposto no art. 267, § 1º do CPC”. (Código de 

Processo Civil e legislação processual em vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, 

pág. 352 nota 6a, art. 284) 10. Diante do exposto, INDEFIRO a petição 

Inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC e por 

consequência JULGO e DECLARO EXTINTA a presente alçai, sem 

julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 11. Como não foi dado processamento à inicial, fica a parte 

autora isenta das custas iniciais. 12. Após o transito em julgado, ao 

arquivo. 13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, 

declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela 

Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012765-36.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL CESARIO DE PAULA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO J. SAFRA S.A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012765-36.2019.8.11.0002. AUTOR(A): MANOEL CESARIO DE PAULA 

REU: BANCO J. SAFRA S.A Vistos. 1. Trata-se de Ação Declaratória de 

Impossibilidade da Capitalização ajuizada por MANOEL CESÁRIO DE 

PAULA em face BANCO J. SAFRA S.A, todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. 2. Foi determinada a emenda a inicial para recolher 

as custas processuais e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção do processo. 3. Verifico que mesmo intimada 

para emendar a inicial à parte requerente quedou-se inerte. 4. Vieram os 

autos conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO. 5. 

Conforme preceitua o art. 321, parágrafo único do CPC, “se o autor não 

cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 6. Como observa 

Moacir Amaral, de tal modo: “proporciona a lei oportunidade ao autor para 

emendar ou completar a petição inicial, a qual, findo o prazo aludido, 

voltará ao juiz para de novo examina-la e dar-lhe despacho adequado, de 

deferimento ou indeferimento. Se o autor não cumprir a diligência que lhe 

fora ordenada – o juiz indeferirá a petição inicial”. (Primeiras Linhas de 

Direito Processual Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 1997, pág. 1.390) 7. 

Porém, verifico que a parte autora, devidamente intimada pelo seu 

causídico constituído, não cumpriu a diligência ordenada por este Juízo. 8. 

Observo também, contudo, que no caso “sub examine”, não tem aplicação 

a regra inserta no § 1º, do art. 485 do CPC, porque não se trata da 

hipótese ali mencionada. 9. O mestre Theotônio Negrão anota que o 

Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do antigo 

artigo 267, §1º, do CPC/1973, o qual corresponde ao §1º do artigo 485, 

CPC, “in verbis”: “A determinação de que se emende a inicial em dez dias 

dar-se-á ao autor, por seu advogado, não incluindo o disposto no art. 267, 

§ 1º do CPC”. (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 

30ª ed., Saraiva, 1999, pág. 352 nota 6a, art. 284) 10. Diante do exposto, 

INDEFIRO a petição Inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321 do 

CPC e por consequência JULGO e DECLARO EXTINTA a presente alçai, 

sem julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, inciso I, do Código 

de Processo Civil. 11. Como não foi dado processamento à inicial, fica a 

parte autora isenta das custas iniciais. 12. Após o transito em julgado, ao 

arquivo. 13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, 

declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela 

Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016895-69.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL DE LUCCAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RUFINO DEL CIELLO OAB - SP254656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016895-69.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ELIEL DE LUCCAS REU: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 1. 

Trata-se de Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação dos efeitos da 

tutela ajuizada por ELIEL DE LUCCAS em face BV FINANCEIRA S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Foi determinada a 

emenda a inicial para recolher as custas processuais e despesas de 

ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do 

processo. 3. Verifico que mesmo intimada para emendar a inicial à parte 

requerente quedou-se inerte. 4. Vieram os autos conclusos. É a síntese 

do necessário. Fundamento e DECIDO. 5. Conforme preceitua o art. 321, 

parágrafo único do CPC, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial”. 6. Como observa Moacir Amaral, de tal modo: 

“proporciona a lei oportunidade ao autor para emendar ou completar a 

petição inicial, a qual, findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo 

examina-la e dar-lhe despacho adequado, de deferimento ou 

indeferimento. Se o autor não cumprir a diligência que lhe fora ordenada – 

o juiz indeferirá a petição inicial”. (Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 1997, pág. 1.390) 7. Porém, verifico que 

a parte autora, devidamente intimada pelo seu causídico constituído, não 

cumpriu a diligência ordenada por este Juízo. 8. Observo também, 

contudo, que no caso “sub examine”, não tem aplicação a regra inserta no 

§ 1º, do art. 485 do CPC, porque não se trata da hipótese ali mencionada. 

9. O mestre Theotônio Negrão anota que o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento acerca do antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o 

qual corresponde ao §1º do artigo 485, CPC, “in verbis”: “A determinação 

de que se emende a inicial em dez dias dar-se-á ao autor, por seu 

advogado, não incluindo o disposto no art. 267, § 1º do CPC”. (Código de 

Processo Civil e legislação processual em vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, 

pág. 352 nota 6a, art. 284) 10. Diante do exposto, INDEFIRO a petição 

Inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC e por 

consequência JULGO e DECLARO EXTINTA a presente alçai, sem 

julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 11. Como não foi dado processamento à inicial, fica a parte 

autora isenta das custas iniciais. 12. Após o transito em julgado, ao 

arquivo. 13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, 

declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela 

Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1012754-07.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO LARA DE MELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMAR MARTINS FILHO OAB - SP258340 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1012754-07.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ADALBERTO LARA DE MELLO 

REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada 

por ADALBERTO LARA DE MELLO em face BV FINANCEIRA S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Foi determinada a 

emenda a inicial para comprovar documentalmente sua hipossuficiência 

financeira ou recolher as custas processuais e despesas de ingresso, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. 3. Verifico 

que mesmo intimada para emendar a inicial à parte requerente quedou-se 

inerte. 4. Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 5. Conforme preceitua o art. 321, parágrafo único 

do CPC, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição 

inicial”. 6. Como observa Moacir Amaral, de tal modo: “proporciona a lei 

oportunidade ao autor para emendar ou completar a petição inicial, a qual, 

findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo examina-la e dar-lhe 

despacho adequado, de deferimento ou indeferimento. Se o autor não 

cumprir a diligência que lhe fora ordenada – o juiz indeferirá a petição 

inicial”. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª 

edição, 1997, pág. 1.390) 7. Porém, verifico que a parte autora, 

devidamente intimada pelo seu causídico constituído, não cumpriu a 

diligência ordenada por este Juízo. 8. Observo também, contudo, que no 

caso “sub examine”, não tem aplicação a regra inserta no § 1º, do art. 485 

do CPC, porque não se trata da hipótese ali mencionada. 9. O mestre 

Theotônio Negrão anota que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento acerca do antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o qual 

corresponde ao §1º do artigo 485, CPC, “in verbis”: “A determinação de 

que se emende a inicial em dez dias dar-se-á ao autor, por seu advogado, 

não incluindo o disposto no art. 267, § 1º do CPC”. (Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, pág. 352 

nota 6a, art. 284) 10. Diante do exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos 

termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC e por consequência 

JULGO e DECLARO EXTINTA a presente alçai, sem julgamento do mérito, 

com suporte nos artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 11. 

Como não foi dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das 

custas iniciais. 12. Após o transito em julgado, ao arquivo. 13. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1016699-02.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIEL DE LUCCAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA RUFINO DEL CIELLO OAB - SP254656 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1016699-02.2019.8.11.0002. AUTOR(A): ELIEL DE LUCCAS REU: BANCO 

RCI BRASIL S.A Vistos. 1. Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ELIEL 

DE LUCCAS em face BANCO RCI BRASIL S/A, todos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. 2. Foi determinada a emenda a inicial 

para recolher as custas processuais e despesas de ingresso, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. 3. Verifico que 

mesmo intimada para emendar a inicial à parte requerente quedou-se 

inerte. 4. Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. 

Fundamento e DECIDO. 5. Conforme preceitua o art. 321, parágrafo único 

do CPC, “se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição 

inicial”. 6. Como observa Moacir Amaral, de tal modo: “proporciona a lei 

oportunidade ao autor para emendar ou completar a petição inicial, a qual, 

findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo examina-la e dar-lhe 

despacho adequado, de deferimento ou indeferimento. Se o autor não 

cumprir a diligência que lhe fora ordenada – o juiz indeferirá a petição 

inicial”. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª 

edição, 1997, pág. 1.390) 7. Porém, verifico que a parte autora, 

devidamente intimada pelo seu causídico constituído, não cumpriu a 

diligência ordenada por este Juízo. 8. Observo também, contudo, que no 

caso “sub examine”, não tem aplicação a regra inserta no § 1º, do art. 485 

do CPC, porque não se trata da hipótese ali mencionada. 9. O mestre 

Theotônio Negrão anota que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o 

entendimento acerca do antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o qual 

corresponde ao §1º do artigo 485, CPC, “in verbis”: “A determinação de 

que se emende a inicial em dez dias dar-se-á ao autor, por seu advogado, 

não incluindo o disposto no art. 267, § 1º do CPC”. (Código de Processo 

Civil e legislação processual em vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, pág. 352 

nota 6a, art. 284) 10. Diante do exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos 

termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC e por consequência 

JULGO e DECLARO EXTINTA a presente alçai, sem julgamento do mérito, 

com suporte nos artigos 485, inciso I, do Código de Processo Civil. 11. 

Como não foi dado processamento à inicial, fica a parte autora isenta das 

custas iniciais. 12. Após o transito em julgado, ao arquivo. 13. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1018395-73.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C.A.P. TEIXEIRA EIRELI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DEFENDI SCOPEL OAB - MT23284/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018395-73.2019.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: C.A.P. 

TEIXEIRA EIRELI ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BRADESCO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação Indenizatória cumulado com pedido de danos 

morais ajuizada por C.A.P TEIXEIRA EIRELI em face BANCO BRADESCO 

S/A, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Foi 

determinada a emenda a inicial para comprovar sua condição de 

hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo. 3. Verifico que mesmo intimada para emendar a 

inicial à parte requerente quedou-se inerte. 4. Vieram os autos conclusos. 

É a síntese do necessário. Fundamento e DECIDO. 5. Conforme preceitua o 

art. 321, parágrafo único do CPC, “se o autor não cumprir a diligência, o 

juiz indeferirá a petição inicial”. 6. Como observa Moacir Amaral, de tal 

modo: “proporciona a lei oportunidade ao autor para emendar ou completar 

a petição inicial, a qual, findo o prazo aludido, voltará ao juiz para de novo 

examina-la e dar-lhe despacho adequado, de deferimento ou 

indeferimento. Se o autor não cumprir a diligência que lhe fora ordenada – 

o juiz indeferirá a petição inicial”. (Primeiras Linhas de Direito Processual 

Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 1997, pág. 1.390) 7. Porém, verifico que 

a parte autora, devidamente intimada pelo seu causídico constituído, não 

cumpriu a diligência ordenada por este Juízo. 8. Observo também, 

contudo, que no caso “sub examine”, não tem aplicação a regra inserta no 

§ 1º, do art. 485 do CPC, porque não se trata da hipótese ali mencionada. 

9. O mestre Theotônio Negrão anota que o Superior Tribunal de Justiça 

pacificou o entendimento acerca do antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o 

qual corresponde ao §1º do artigo 485, CPC, “in verbis”: “A determinação 

de que se emende a inicial em dez dias dar-se-á ao autor, por seu 

advogado, não incluindo o disposto no art. 267, § 1º do CPC”. (Código de 

Processo Civil e legislação processual em vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, 

pág. 352 nota 6a, art. 284) 10. Diante do exposto, INDEFIRO a petição 

Inicial nos termos do parágrafo único do artigo 321 do CPC e por 

consequência JULGO e DECLARO EXTINTA a presente alçai, sem 

julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 11. Como não foi dado processamento à inicial, fica a parte 

autora isenta das custas iniciais. 12. Após o transito em julgado, ao 

arquivo. 13. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, 

declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela 

Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1010127-30.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO MENDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010127-30.2019.8.11.0002. AUTOR(A): APARECIDO MENDES DE SOUZA 

REU: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação Indenizatória cumulado com pedido de danos 

morais ajuizada por APARECIDO MENDES DE SOUZA em face BV 

FINANCEIRA S/A, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 

2. Foi determinada a emenda a inicial para recolher as custas processuais 

ou comprovar sua condição de hipossuficiência financeira, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. 3. Verifico que mesmo 

intimada para emendar a inicial à parte requerente quedou-se inerte. 4. 

Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e 

DECIDO. 5. Conforme preceitua o art. 321, parágrafo único do CPC, “se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 6. Como 

observa Moacir Amaral, de tal modo: “proporciona a lei oportunidade ao 

autor para emendar ou completar a petição inicial, a qual, findo o prazo 

aludido, voltará ao juiz para de novo examina-la e dar-lhe despacho 

adequado, de deferimento ou indeferimento. Se o autor não cumprir a 

diligência que lhe fora ordenada – o juiz indeferirá a petição inicial”. 

(Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 

1997, pág. 1.390) 7. Porém, verifico que a parte autora, devidamente 

intimada pelo seu causídico constituído, não cumpriu a diligência ordenada 

por este Juízo. 8. Observo também, contudo, que no caso “sub examine”, 

não tem aplicação a regra inserta no § 1º, do art. 485 do CPC, porque não 

se trata da hipótese ali mencionada. 9. O mestre Theotônio Negrão anota 

que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do 

antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o qual corresponde ao §1º do artigo 

485, CPC, “in verbis”: “A determinação de que se emende a inicial em dez 

dias dar-se-á ao autor, por seu advogado, não incluindo o disposto no art. 

267, § 1º do CPC”. (Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, pág. 352 nota 6a, art. 284) 10. Diante do 

exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos do parágrafo único do 

artigo 321 do CPC e por consequência JULGO e DECLARO EXTINTA a 

presente alçai, sem julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. 11. Como não foi dado 

processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas iniciais. 12. 

Após o transito em julgado, ao arquivo. 13. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito 

(Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM 

e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1009106-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EURENICE DOS REIS GONCALVES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1009106-53.2018.8.11.0002. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: EURENICE 

DOS REIS GONCALVES ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO DO 

BRASIL SA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por danos materiais e danos morais ajuizada por EURENICE 

DOS REIS GONÇALVES em face BANCO DO BRASIL S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Foi determinada a 

emenda a inicial para recolher as custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. 3. Verifico que mesmo 

intimada para emendar a inicial à parte requerente quedou-se inerte. 4. 

Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e 

DECIDO. 5. Conforme preceitua o art. 321, parágrafo único do CPC, “se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 6. Como 

observa Moacir Amaral, de tal modo: “proporciona a lei oportunidade ao 

autor para emendar ou completar a petição inicial, a qual, findo o prazo 

aludido, voltará ao juiz para de novo examina-la e dar-lhe despacho 

adequado, de deferimento ou indeferimento. Se o autor não cumprir a 

diligência que lhe fora ordenada – o juiz indeferirá a petição inicial”. 

(Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 

1997, pág. 1.390) 7. Porém, verifico que a parte autora, devidamente 

intimada pelo seu causídico constituído, não cumpriu a diligência ordenada 

por este Juízo. 8. Observo também, contudo, que no caso “sub examine”, 

não tem aplicação a regra inserta no § 1º, do art. 485 do CPC, porque não 

se trata da hipótese ali mencionada. 9. O mestre Theotônio Negrão anota 

que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do 

antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o qual corresponde ao §1º do artigo 

485, CPC, “in verbis”: “A determinação de que se emende a inicial em dez 

dias dar-se-á ao autor, por seu advogado, não incluindo o disposto no art. 

267, § 1º do CPC”. (Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, pág. 352 nota 6a, art. 284) 10. Diante do 

exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos do parágrafo único do 

artigo 321 do CPC e por consequência JULGO e DECLARO EXTINTA a 

presente alçai, sem julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. 11. Como não foi dado 

processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas iniciais. 12. 
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Após o transito em julgado, ao arquivo. 13. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito 

(Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM 

e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010377-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JACOB YUNES (AUTOR(A))

PONTO DA CARNE BOVINA COMERCIO VAREGISTA LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE DE SOUZA MONARO OAB - MT13094-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1010377-97.2018.8.11.0002. AUTOR(A): PONTO DA CARNE BOVINA 

COMERCIO VAREGISTA LTDA - ME, MARCELO JACOB YUNES REU: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Embargos a 

Execução ajuizada por PONTO DE CARNE BOVINA COMERCIO 

VAREGISTA LTDA e outro em face BANCO DO BRASIL S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. 2. Foi determinada a 

emenda a inicial para recolher as custas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. 3. Verifico que mesmo 

intimada para emendar a inicial à parte requerente quedou-se inerte. 4. 

Vieram os autos conclusos. É a síntese do necessário. Fundamento e 

DECIDO. 5. Conforme preceitua o art. 321, parágrafo único do CPC, “se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”. 6. Como 

observa Moacir Amaral, de tal modo: “proporciona a lei oportunidade ao 

autor para emendar ou completar a petição inicial, a qual, findo o prazo 

aludido, voltará ao juiz para de novo examina-la e dar-lhe despacho 

adequado, de deferimento ou indeferimento. Se o autor não cumprir a 

diligência que lhe fora ordenada – o juiz indeferirá a petição inicial”. 

(Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 2º Vol., Saraiva 18ª edição, 

1997, pág. 1.390) 7. Porém, verifico que a parte autora, devidamente 

intimada pelo seu causídico constituído, não cumpriu a diligência ordenada 

por este Juízo. 8. Observo também, contudo, que no caso “sub examine”, 

não tem aplicação a regra inserta no § 1º, do art. 485 do CPC, porque não 

se trata da hipótese ali mencionada. 9. O mestre Theotônio Negrão anota 

que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca do 

antigo artigo 267, §1º, do CPC/1973, o qual corresponde ao §1º do artigo 

485, CPC, “in verbis”: “A determinação de que se emende a inicial em dez 

dias dar-se-á ao autor, por seu advogado, não incluindo o disposto no art. 

267, § 1º do CPC”. (Código de Processo Civil e legislação processual em 

vigor, 30ª ed., Saraiva, 1999, pág. 352 nota 6a, art. 284) 10. Diante do 

exposto, INDEFIRO a petição Inicial nos termos do parágrafo único do 

artigo 321 do CPC e por consequência JULGO e DECLARO EXTINTA a 

presente alçai, sem julgamento do mérito, com suporte nos artigos 485, 

inciso I, do Código de Processo Civil. 11. Como não foi dado 

processamento à inicial, fica a parte autora isenta das custas iniciais. 12. 

Após o transito em julgado, ao arquivo. 13. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito 

(Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM 

e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018402-65.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARMEM MARIELI MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1018402-65.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CARMEM MARIELI MAGALHAES Vistos. 1. Trata-se de 

pedido de homologação de acordo extrajudicial acostado em ID. 30866109. 

É o sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. 2. Toda e qualquer 

ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão resistida. Acordando as 

partes sobre o direito vergastado, não mais interessa ao Poder Judiciário 

persistir na demanda, eis que a pacificação focal já foi alcançada, sendo 

por isso que o poder Jurisdicional reveste-se da secundariedade. 3. Ex vi, 

da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem como 

para fins do artigo 515, III, do CPC, e atendendo-se ainda ao disposto no 

inciso III do art. 487 do CPC, para que produza os devidos efeitos legais o 

acordo judicial celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, por 

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

JULGO EXTINTO o presente feito. 4. Contudo, SUSPENDO a tramitação do 

presente feito pelo prazo estipulado entre as partes, nos termos do art. 

922 do Código de Processo Civil, devendo aguardar o cumprimento no 

arquivo provisório. 5. Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido 

de execução nestes mesmos autos ou em processo autônomo, bem como 

acarretará a inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao 

crédito, se necessário. 6. Custas e honorários conforme entabulado pelas 

partes. 7. Ademais, DEFIRO o cancelamento de eventual restrição no 

sistema RENAJUD sobre o veículo descrito na inicial. 8. Para efetivação 

deste comando judicial, se necessário, promova o diligente gestor as 

comunicações e diligências para materialização das cláusulas e termos da 

autocomposição homologada. 9. Após, ARQUIVE-SE com as baixas de 

estilo. 10. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, 

declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela 

Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011072-17.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GESSICA DA SILVA MORAES COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1011072-17.2019.8.11.0002. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: GESSICA DA SILVA MORAES 

COSTA Vistos. 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, em desfavor de GESSICA 

SILVA MORAES COSTA, todos devidamente qualificados nos autos. 2. 

Aportou aos autos pedido de desistência da ação, aviado pelo requerente 

(ID. 30141922). Vieram os autos conclusos. É o relatório necessário. 

Decido. 3. A desistência do prosseguimento do processo, corolário do 

princípio da disponibilidade, consiste na abdicação do status alcançado 

pelo autor após o ajuizamento da demanda. 4. Compete à parte analisar a 

conveniência ou não de prosseguir com a ação judicial, dispondo do direito 

que lhe é garantido constitucionalmente no artigo 5º, XXXV, da CRFB/88, 

mas para tanto, devem ser observados os requisitos da legislação. 5. Pois 

bem. O requerente alegou desinteresse no prosseguimento da ação, 

hipótese de extinção do feito, conforme disposto no VIII, do art. 485 do 

CPC. 6. Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

requerente, ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, 

JULGO EXTINTA A DEMANDA/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

CPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII. 7. Custas pela parte autora 

(art. 88, CPC). 8. Ademais, DEFIRO o cancelamento de eventual restrição 

no sistema RENAJUD sobre o veículo descrito na inicial. 9. Após o 

TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, ARQUIVE-SE com as 

baixas e anotações de estilo. 10. Prescindível o registro da sentença, nos 

termos do artigo 317, § 4º, da Consolidação das Normas da 

Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC. 11. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. 12. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA 

MENDES Juiz de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo 

Provimento n. 17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000230-75.2019.8.11.0002
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Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - MT11054-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DOS SANTOS LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000230-75.2019.8.11.0002. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: LEANDRO DOS SANTOS LOPES Vistos. 

1. DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, devidamente 

qualificada nos autos, ingressou neste juízo com a presente Ação de 

Busca e Apreensão, contra LEANDRO DOS SANTOS LOPES também 

qualificado, objetivando a apreensão do veículo Marca VOLKSWAGEN, 

modelo: NOVO GOL 1.0, ano 2013/2014, cor: VERMELHA, chassi: 

9BWAA45U7ET173921, Renavam: 597559627, placas: OBF6957. 2. A 

inicial veio acompanhada dos documentos necessários, especialmente o 

contrato de financiamento e notificação, razão pela qual foi deferida a 

liminar de busca e apreensão (id. 19540802). 3. Conforme teor da certidão 

do oficial de justiça, o bem foi devidamente apreendido e entregue em 

mãos do depositário judicial, sendo a parte requerida devidamente citada 

(id. 29473470), a qual deixou transcorrer o prazo in albis para apresentar 

contestação. 4. Vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e DECIDO. 5. 

Tratando-se de parte revel, é o caso de ser aplicada a regra do art. 344 

do Código de Processo Civil, impondo-se o julgamento antecipado da lide. 

6. O instituto da Alienação Fiduciária em garantia transfere ao credor o 

domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, assim, em 

caso de mora do devedor, o proprietário fiduciário poderá requerer contra 

o mesmo ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado 

fiduciariamente. 7. No caso vertente, deve ser consolidada a propriedade 

e a posse plena e exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário 

posto que presentes os requisitos exigidos pelo art. 1º e §§ c/c art. 2º e 

3º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 de agosto de 

2004. 8. Cumpre salientar que a parte requerente poderá vender o bem 

objeto da garantia, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação 

prévia ou qualquer outra medida judicial, contudo, não deverá vender o 

bem por preço vil, sob pena de se caracterizar abuso de direito. 9. Ante o 

exposto, por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de busca e apreensão, consolidando nas mãos da parte 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva do bem descrito e 

caracterizado na inicial, tornando definitiva a liminar deferida. 10. 

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo, com fundamento no art. 85 do CPC, 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 11. A parte requerente 

deverá aplicar o produto da venda no pagamento de seu crédito, tudo 

conforme o art. 2º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei n. 10.931 de 02 

de agosto de 2004. 12. Após trânsito em julgado desta sentença, se nada 

requerido, ARQUIVEM-SE. 13. Publique-se. Intime-se. 14. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito (Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 

17/2020-CM e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005507-77.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE SENE DE SOUZA (EXECUTADO)

ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1005507-77.2016.8.11.0002. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: ELITTE COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, ELAINE SENE DE 

SOUZA Vistos. 1. Trata-se de pedido de homologação de acordo 

extrajudicial acostado em ID. 30194977. É o sucinto relato do necessário. 

Fundamento e Decido. 2. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, 

i.e., da pretensão resistida. Acordando as partes sobre o direito 

vergastado, não mais interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, 

eis que a pacificação focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder 

Jurisdicional reveste-se da secundariedade. 3. Ex vi, da autocomposição 

celebrada pelas partes no bojo dos autos, bem como para fins do artigo 

515, III, do CPC, e atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 487 

do CPC, para que produza os devidos efeitos legais o acordo judicial 

celebrado pelas partes, HOMOLOGO o acordo, e, por consequência, 

tendo a transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

presente feito. 4. Contudo, SUSPENDO a tramitação do presente feito pelo 

prazo estipulado entre as partes, nos termos do art. 922 do Código de 

Processo Civil, devendo aguardar o cumprimento no arquivo provisório. 5. 

Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes 

mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário. 6. Custas e honorários conforme entabulado pelas partes. 7. 

Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova o 

diligente gestor as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada. 8. Após, 

ARQUIVE-SE com as baixas de estilo. 9. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito 

(Regime de Exceção n. 6/2020, declarado pelo Provimento n. 17/2020-CM 

e regulamentado pela Portaria-CGJ n. 30/2020)

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005924-25.2019.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JALME SANTANA DE FIGUEIREDO JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706-O (ADVOGADO(A))

FERNANDA GUSMAO PINHEIRO OAB - MT13394-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 

1005924-25.2019.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JALME SANTANA DE FIGUEIREDO 

JUNIOR Vistos. . 1. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta 

por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de JALME 

SANTANA DE FIGUEIREDO JUNIOR, alegando que firmou com a requerida 

contrato de financiamento para aquisição do veículo Nissan, modelo 

March, ano 2012, placa NUF-6332. 2. Conta que a requerida encontra-se 

inadimplente com suas prestações, pelo que requer a concessão de 

liminar de busca e apreensão para retomada do bem mencionado na inicial. 

3. Concedida a liminar (Id. 21501182), foi devidamente cumprida, conforme 

auto de busca e apreensão e depósito (Id 22013278). 4. A requerida em 

pedido formulado no id. 22002722 requereu a devolução do veículo em 

face do pagamento integral do débito conforme comprovante de depósito 

anexado com o pedido (Id’s 22005941 e 22005963). 5. Em vista do 

depósito realizado, deferiu-se a restituição do veículo apreendido (Id 

22066689), cuja entrega foi devidamente formalizada nos autos (Id 

22388164). 6. A parte autora requer o levantamento do valor depositado 

em juízo pela requerida (Id 22741173), concordando com a importância 

depositada. É O RELATÓRIO. DECIDO. 7. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, alegando a autora que a requerida financiou veículo e 

incorreu em mora. 8. A questão destes autos não necessita de produção 

de outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, 

conforme preconiza o artigo 355, I, do Novel Código de Processo Civil. 9. 

Consta dos autos que após a apreensão do veículo a requerida consignou 

em juízo os valores discriminados pelo autor na inicial, quitando, desta 

feita, o contrato, de tal modo que o veículo lhe foi restituído. 10. Por outro 

lado, vejo que valor depositado pela requerida não foi impugnado pelo 

autor, o que demonstra sua satisfação com a purgação realizada. 11. 

Diante do exposto, por verificar a quitação do contrato em face do 

depósito realizado nos autos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, 
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nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, contudo, mantendo 

o bem na posse da requerida, em razão do adimplemento integral do 

contrato. 12. Custas pagas na inicial. Em razão da sucumbência, condeno 

a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do 

requerido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, 

art. 85, § 2º). 13. No tocante ao ALVARÁ JUDICIAL, vejo que a secretaria 

já o inseriu no sistema, razão pela qual, passo ao procedimento de 

liberação. 14. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, 

não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as devidas baixas 

e anotações. 15. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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